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K metodologii umění hermeneutické interpretace 
 

„Žádná jedna metoda, žádný jeden systém 
nemůže uspokojit svobodnou myšlenku. 

Musí brát od všech, co je v nich hodnotné. 
Nic by neměla považovat za vyřešené a nic za nemožné. 

Skutečný pohyb, ležící v osnově všeho, je pohybem myšlenky. 
Skutečná energie je energie vědomí. A samotná pravda je pohyb  

a nikdy nemůže vést k zastavení, k přerušení hledání.  
Vše, co zadržuje pohyb myšlenky, je lživé.  

Smysl života tkví ve věčném hledání.“  
 

P. D. Uspenskij (Tertium Organum. Petrograd 1916, s. 222) 
  

Cyklus „kolektivních monografií“ Studia humanitatis – Ars hermeneutica. 
Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace se rodil z vědecké spolupráce 
hermeneuticky orientovaných literárních vědců-slavistů, filosofů a uměnovědců  
v průběhu řady let (od r. 2006): prezentuje synergetické tvůrčí úsilí tohoto 
mezinárodního „klanu tvořivých duchů“, které se koncentruje na promýšlení 
metodologie umění hermeneutické interpretace, na řešení celého komplexu otázek 
hermeneutické exegeze, od odkrývání tajemství zrodu artefaktu, synestézie různých 
druhů a forem umění až k poznání konsilience uměnovědného, filosofického, 
historického, právního, esteticko-teologického a diskursivního myšlení.  
 Hlubinnou interpretační intencí „bádajícího hledání“ (v myslivé exegetické 
koncepci Jana Patočky) v dané oblasti „techné hermeneutiké“ je pátrání po smyslu 
lidského putování bytím i hledání smyslu a poslání umění vůbec. Snad až pošetilá 
snaha přijít na kloub právě smyslu jevů, smyslu „zjevného“ i „skrytého“ dění světa 
vede intelektuálního ducha k tomu, aby vedle permanentního promýšlení obecných 
metodologických aspektů obracel soustavnou pozornost k hlubinné analýze 
konkrétních otázek tvůrčího procesu (ať už v umění [morfologie, evoluce uměleckých 
forem či osudy tvůrčích osobností] nebo ve filosofii, psychologii a dalších humanitních 
vědách vůbec), která by vyústila v konstituování nosného, polyfunkcionálního 
duchovědného „paradigmatu“ techné hermeneutiké“. Jeho myšlenkově i obsahově 
provázanými kategoriemi (logos echon, logos alogos, logos theotelés) prostupuje jako 
dynamický sémanticko-duchovědný tah („myšlenka, která všechno veskrze řídí“, 
Hérakleitos) – hledání smyslu děl umění a jeho cesty k poznání „pravdy“ („pravda 
bytí“, atribut „osudu“, heimarmené), skryté, zasuté nejednou v bludištích, 
dramatických peripetiích a kolizích světového dění a vypovídající o tragických 
osudech lidstva.  
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 Hledání „smyslu“ („zjevného“ i „skrytého“), hledání směřující pod „povrch 
tvarů“ a jevů (intence k „vnitřní formě“), k odkrytí „příčiny tvaru“ (aristotelské aitia 
eidetiké) zůstává badatelským trendem i novodobé podoby hermeneutické exegeze. 
Poznávání tektoniky i smyslu světa umění, podivuhodných forem „božské imaginace“ 
je spjato s návraty „techné hermeneutiké“ k nepomíjivému odkazu „věčné filosofie“,  
k myšlení starověku i středověku přetavovaného intelektuálními reflexemi novověku. 
Tyto intelektuální reflexe byly nicméně v toku času oduševňovány ve výkladu jsoucna 
sofianitou „učení chudých rybářů od Genezaretského jezera“: právě sofianita 
křesťanství – „srdce bezduchého světa“ – brání v dobách etického znecitlivění lidstva 
nejen narušení kosmické rovnováhy, ale mnohdy i „odumírání lidskosti“ (což 
v souvislosti s destruktivními atributy technokratické civilizace pochopil a kriticky 
reflektoval na sklonku 20. století rakouský myslitel K. Lorenz). 
 Součástí úsilí o konstituování vědního paradigmatu „techné hermeneutiké“, 
vnitřní konkordance jeho metodologických kategorií zahrnující v nynějším politicky 
zjitřeném světě mravní řád jako sebezáchovné centrum bytí lidstva však zůstává „síla 
nutnosti“ („ananké“) – až „kosmického ražení“ přesahujícího „geopolitický rozměr“ 
obecného dění – budovat „most“ porozumění mezi Východem a Západem – „smíření 
východní moudrosti a západního ducha“ (jak ho kdysi předvídavě anticipoval  
O. Březina), tj. konsilience „poetické logiky“ („architektonické schopnosti intelektu“ 
[L. Klíma]), „božské imaginace“ a „poetické teologie“, vdechující život generovanému 
myšlenkovému i tvůrčímu „organismu“.  
 Hledat metodologickou spojnici, tj. exupérovský „klenbový svorník“ rozporných 
pravd, stimuluje i ve světovém bytí – zasaženém ireligiozitou „ducha výdělkářství“ – 
sapientiální přesah přes jeho neklidné, chaotické hranice k uchování životodárných 
mravních dimenzí vědeckého bádání, tak naléhavě potřebných v době duchovní krize 
současného světa.  
 I daný svazek kolektivní monografie Studia humanitatis – Ars hermeneutica. 
Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace svědčí o snaze autorského 
kolektivu pokračovat v promýšlení filosofické a duchovědné substance „techné 
hermeneutiké“, kultivovat jeho „otevřenost“ vůči myšlenkovým impulzům i jiných 
interpretačních systémů a inspirovat se v procesu poznávání uměleckého tvoření, bytí 
i dění světa „velkým Platónovým poselstvím“: 
 „Znovu oživit a udržovat při životě kulturu dialogu, kulturu rozhovoru...“ 
(H.-G. Gadamer v rozmluvě s G. Reale [Platón. OIKOYMENH, Praha 2005, 605]). 
 
Ostrava 2014 

prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc. 
prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. 

prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. 
doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.  
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Odysea lidského ducha 
Hledání „smyslu“ díla a „pravdy v ěku“ 

 
Miroslav Mikulášek 

 
The Search for "Meaning" of a Work and "the Truth of Ages" 

 
 

„...všichni vzhlížíme k těmže hvězdám. Máme společné nebe nad hlavou. 
Všechny nás objímá klenba nebes. Co na tom záleží, 

jakou učenou naukou člověk hledá pravdu? Není žádná jedna cesta, 
která by nás dovedla k tak ohromnému tajemství...” 

Quintus Aurelius Symmachus1 
 

 
Abstract:  The author of the present article devoted to a search for a methodological "bridge" 
between the Eastern and Western thought concentrates his attention on the consilience of 
epistemological categories of "obvious" (logos proforikos) and "hidden" (logos endiathetos) 
meaning of artifacts, human existence and world events – the gateway to uncovering the "truth 
"(logos alethinós), the centre of "residence" for humans in sidereal time. 
 
Keywords: logos obvious; logos hidden; logos alethinós; "the truth of being"; "conscience"; 
the modus of "catharsis" of the human psyche; the sense of "moral order" of things and events. 
 
Contact: Department of Slavonic Studies, University of Ostrava, Reální 5, 70103 Ostrava, the 
Czech Republic, e-mail: MiroslavMikulasek@seznam.cz  

 

„Naší podstatou je být na cestě“ (K. Jaspers2), na cestě za poznáním tajemství tvoř ení 

a výkladu uměleckých i filosofických hodnot, a byť všechno pomíjí - i „hvězdné 

světy“, je třeba za všech okolností „být člověkem a zůstat jím navždy“ (F. M. 

Dostojevskij). Práce, které filosof, uměnověděc či literární vědec napíše, jsou 

„znaky“ jeho tvůrčí, resp. duchovní cesty za poznáním předmětu svého zkoumání, 

jsou stupni jeho přemýšlení o svém bytí i osudu society, do níž se narodil i světa, 

který jeho bytí utvářel i utváří, usměrňuje, staví bariéry jeho vědění, ale dějinnými 

zlomy posunuje k novým horizontům: hledání nových myšlenek, přístupů k výkladu 

jevů je permanentní stav myšlení i bytí vnímajícího subjektu – svědka proměn 

                                           
1 Cit. podle BOORSTIN, D. J. Člověk hledající. Příběh lidské touhy pochopit svět a sebe sama. 
Praha: Prostor, 1999, s. 93. 
2 JASPERS, K. Úvod do filosofie. s. 97. 
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světa: Věčné hledání, Hledání „duše“ díla, hledání smyslu bytí i dění světa je 

alfou i omegou, motivací našeho trýznivého přemýšlení o pobytu člověka na světě. 

A tak se trápíme v procesu našeho poznávání proměn stavu světa, víme však – jak 

ostatně už dávno bylo řečeno: „A přiložil jsem srdce své k tomu, jak bych 

vyhledati a vystihnouti mohl moudrostí svou všecko, co se děje pod nebem. 

Takové bídné zaměstnání dal Bůh synům lidským, aby se jím bědovali“ (Kaz. 1, 

13).                                         

    „Obnovte se duchovním smýšlením“ 

       Ef 4, 23 

 Umění interpretace nezrodilo 20. st., byť tvůrčí kvas v uměnovědě na jeho 

počátku spjatý se sémiotikou, strukturalismem i komparatistikou poznamenal její 

metodologii. „Techné hermeneutiké“ se utvářelo v dobách antiky – v učení 

předsokratiků, Platóna (Ión), Aristotela (Peri hermeneiás), rozvíjelo se v časech 

neoplatonismu (Plótínos: Enneády) a posléze zvl. v učení církevních Otců (mj. 

Órígena, Aurelia Augustina), kteří v hledání smyslu Písma svatého (čtyřvrstvová 

koncepce exegeze smyslu Písma3), v němž současně při domýšlení platónsko-

aristotelovských inspirací (logos endiathetos X logos proforikos [Platón: Sofistés4]) 

klestili cestu i mnohem pozdějším filosofickým hledáním a myšlenkovým inovacím 

v dané oblasti. Univerzální aspekt hermeneutiky vyvěrající z Augustinovy koncepce 

„verbum interius“ = „verbum cordis“, „mluva nitra“, lidského „srdce“ (De trinitate) 

nastoloval duchovědnou podobu nové fáze umění interpretace vůbec, znamenal 

duchovědné obrození její metodologie. 

 Na danou rovinu hermeneutické exegeze jevů bytí i umění navazovali 

němečtí myslitelé a básníci epochy romantismu (Novalis, F. E. D. Schleiermacher, 

W. von Humboldt, F. W. J. Schelling, na přelomu 19. a 20. st. i W. Dilthey [Die 

Entstehung der Hermeneutik, 1900]), ale i ruští slavjanofilové, A. S. Chomjakov, I. 

V. Kirejevskij, Teofan Zatvornik, V. Solovjov a posléze, ve 20. st. myslitelé, jakými 

byli P. Florenskij, V. Ern, N. Berďajev, B. Vyšeslavcev, L. Šestov, N. Losskij,  

                                           
3Exegetickou koncepci církevních Otců, rozlišujících „smysl“ doslovný, historický, 
ztotožňovaný poslé-ze s gramatickým, alegorický (s jeho skrytou „duchovní energii“), 
tropologický, anagogický, sdílel po-zději i Dante Alighieri (Il convivio). 
4„Filosofie“ = rozhovor filosofa se sebou samým (Platón: Sofistés). 
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S. Frank:„určitý proud tradice, která vede přes Platóna, Plotina a Augustina  

k Mikuláši Kusánskému, Fichtemu a Schellingovi, Baaderovi a Solovjovovi“ (jak 

píše P. Ambros v úvodu ke knize L. Franka Člověk a realita5). Právě daná tradice 

zjevuje hlubinnou myšlenkovou provázanost Východu a Západu („helénské 

moudrosti“, kontemplativní „spirituality“ východního světa a „architektonické 

schopnosti“ západního intelektu), do níž vcházeli i čeští i slovenští myslitelé  

a uměnovědci 20. st. jakými byli V. Hoppe, F. X. Šalda, L. Klíma, K. Vorovka, M. 

Dvořák O. Fischer, E. Rádl, v nové době pak P. Strauss a Tomáš kardinál Špidlík.  

 České země viděl svého času slovanský myslitel, teolog T. Špidlík (1919–

2010) jako svébytný „most“ mezi Východem a Západem. V úvaze o „Východní 

spiritualitě“ z r. 1986 psal mj. o r. 286 po Kr., kdy císař Dioklecián rozdělil římské 

impérium (v úmyslu zjednodušit administrativu) na dvě části, východní a západní,  

s dvěma ,césary‘“: „...co je vlastně Východ a Západ?...Kde vlastně začínal 

Východ? Bylo tu jedno velmi sporné území, tzv. Illyricum (od dnešní Jugoslávie 

na sever). To patřilo k Západu, tedy i církevně pod jurisdikci římského papeže. 

Ale v době ikonoklasmu (obrazoborectví v Byzanci 8. st. po Kr. – M. M.) je 

cařihradský císař uchvátil a podřídil patriarchovi svého města. Papež požadoval 

území stále nazpět, ale marně. V 9. st. je situace zvláštní. Do tohoto sporného 

území na hranici mezi Východem a Západem, se nahrnuly obrovské masy 

slovanských národů. Otázka doby tedy zněla: Kam budou patřit? Na Východ, nebo 

na Západ? Obě strany si je ovšem hleděly získat, knížata ráda hrála dvojí politiku, 

aby vyzískala pro sebe co nejvíce, misionáři přicházeli z obou stran. 

 Víme dobře, co znamenalo v tehdejší době území tzv. Velké Moravy,“ psal  

T. Špidlík. „Byla to pravá křižovatka dějin. Povolání dvou velkých věrozvěstů 

z Cařihradu, svatého Cyrila a Metoděje, znamenalo jistý kulturní a politický obrat. 

Ale oni sami pochopili, že záležitost není tak jednoduchá. Šli si vyžádat jurisdikci 

do Říma. A také v Římě pochopili, že tu jde o zvláštní okolnost. Privilegia, která 

svatý Metoděj pro moravskou církev dostal, se nedají vysvětlit jenom osobními 

schopnostmi nebo svatostí, ale velikostí nové myšlenky, nového plánu: vybudovat 

mezi dvěma bloky jakousi třetí říši středu, ani západní, ani východní, ale 

                                           
5 FRANK, S. L. Člověk a realita, Metafyzika lidského bytí, s. 14 (Apologie člověka Semjona 
Ljudvigoviče Franka).  
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slovanskou, která by se stala mostem mezi oběma částmi světa a zmírnila 

začínající konflikty. Idea byla krásná, geniální. Ale zdá se, že přišla pozdě. 

Slované, kteří byli povoláni k tomu, aby byli mezi Východem a Západem mostem, 

se stali první obětí definitivního rozdělení. Po církevním schizmatu se i oni 

rozpadli na křesťany dvojího typu: latinské a východní. 

 Byla tedy cyrilometodějská mise a idea úplným fiaskem? Je až neuvěřitelné, jak 

se v nejnečekanějších okamžicích dějin vždy znovu a znovu objevuje nostalgie  

a touha po původní jednotě křesťanského světa. List papeže Jana Pavla II. o Duchu 

svatém je novou nadšenou výzvou k obnovení jednoty evropské kultury a církevního 

společenství. Velkou úlohu tu ovšem zase mají mít Slované. Oni totiž zažili na své 

vlastní kůži, co znamená rozdělení uprostřed světa, který tak snadno láme pruty 

Svatoplukovy jeden po druhém. 

 Pravá jednota však nemůže vyjít z politického tlaku, ale z hlasu srdce. Známe 

jej? Všecky dnešní národy hledají svou identitu, a to právem. Jaká je identita naše? 

Být stále druhořadým nohsledem někoho jiného? Snažil se už někdo doopravdy 

ocenit to, co je v našich dějinách a v našem myšlenkovém hnutí opravdu vlastního, 

originálního? To, co by ostatní mohli obdivovat a napodobit? To, co bychom 

mohli dát světu?“ (T. Špidlík6). 

 Daný přínos myslitel spatřoval v jevu ontologické svatosti, „antropologickém 

charakteru“ východní spirituality a v „poznání srdce“, které začíná člověkem a které 

– na rozdíl od „přesnosti a techniky“ sféry racionality kultivované západním světem- 

předpokládá tvůrčí schopnost „vhledu“ do lidského „srdce“, umění číst v „duši 

druhých“, „rozumět srdcem“ lidským vztahům i dění světa, poznávat celistvě jeho 

složité proměny i myšlenkové silokřivky: odtud vychází Špidlíkovo niterné 

přesvědčení o „zvláštním úkolu“ Slovanů - „dát světu nový přínos v úsilí  

o duchovnost víc personální uprostřed ledu computerů“.7  

 Úsilím o „duchovnost“, duchovní, „duchovědný“ rozměr výkladu jevů umění  

i bytí je prostoupeno „techné hermeneutiké“, které prodělalo, jak bylo řečeno, od 

dob antiky až po 20. st., resp. po současnost neobyčejně složitý, nicméně plodný 

vývoj. V jeho konstituování vnesl v nové době úctyhodný teoretický vklad 

                                           
6 ŠPIDLÍK, T. Důvody srdce, s. 65–66. 
7 Dtto, s. 72. 
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německý filosof (žák M. Heideggera) H. G. Gadamer (1900–2002), který ve svém 

spise Wahrheit und Methode (1962), shrnujícím vývojové mezníky „umění 

interpretace“, vytvořil jeho promyšlený teoretický fundament, jeho novodobou 

filosofickou i uměnovědnou variantu. 

 V návaznosti na H. G. Gadamera a na myslitele, jakými byli P. Florenskij,  

T. Špidlík aj., i filosofické, teologické, uměnovědné a literárněvědné myšlení stále 

výrazněji tíhne k hlubinnému, hermeneuticky pojatému nazírání na jsoucno, i na 

samotný proces tvoření.8 Tradice nominalisticky založeného „pojmově 

uchopovaného poznání“ (Z. Kratochvíl), vyznačujícího „poetologický směr“ vědy  

o literatuře utvářený v první polovině 20. století estetikou „racionálního zření“,9 

doznávala v průběhu času výraznou koncepční proměnu. Stroze kalkulující 

„disastrální ratio“, zaměřené v uměnovědě na exaktní zkoumání povrchu jevů  

a technologie, resp. morfologie slovesného ergonu („gramatika poezie“, 

„morfologická poetika“, pojetí „umění jako postupu“) a vyznačující se 

depoetizací, desakralizací a pojmologií, logizací výkladu, bylo střídáno už 

v průběhu 20. st. jiným systémem exegeze, resp. bylo modifikováno 

revitalizovanou polyvalentní koncepcí umění hermeneutické interpretace (H. G. 

Gadamer), vynořující se z minulosti v návaznosti na stále nosné myšlenkové 

impulzy Hérakleita, Platóna, Aristotela i novoplatonika Plótína, na duchovědné 

inspirace církevních Otců, kreativní intuice filosofie romantismu i duchovědné 

dimenze „estetiky teologické“ s jejím křesťanským řádem hodnot. 

 Slovesné dílo stejně jako jiný umělecký artefakt nelze vidět jako pouhý 

technologický ergon a povrchový fenomén: jako extrakt nažité moudrosti svého 

tvůrce, „vyzářený“ stav jeho nitra (A. H. Armstrong) v podobě ratiem 

uspořádaného a imaginativní myslí utvářeného uměleckého eidosu („exakte 

Phantasie“ [J. W. Goethe]) představuje jako „zniternělý vnějšek“ „duchovní 

kosmos“, imaginární jsoucno, současně duchovní organismus, duchovně 

                                           
8 MIKULÁŠEK, M.. Hledání „duše“ díla v umění interpretace. Genologicko-hermeneutická 
anamnéza „vnitřní formy“ a mytopoidních forem narace, s. 247–272.  
9 E. Delacroix už v 19. st. mluvil o učencích, kteří „chtějí vidět proporci, harmonii jen v liniích: 
ostatek je pro ně chaosem a kružítko je jim jediným soudcem“, „neznají život ducha“. „Jsou 
lidé, u nichž vliv nitra téměř neexistuje“, „Oculos habent et non vident“, nemají nitro a tudíž ani 
schopnost niterného rozjímání (DELACROIX, E. Deník. s. 175, 217).  
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koordinovaný nexus s orchestrací všech jeho konstitutivních tvarových složek; 

tvorba je proces „zjevování nitra zevnějškem“ a dílo, „tropus ducha“, snad  

i „obraz srdce“ (O. Spengler10) tvůrce, resp. „metafora poetova intimního 

dramatu“ (М. Marten11), jeho „duchovního osudu“ je „mystérion“, jeho „duše“ = 

„schrána“ – místo „moudrosti“ (Platón12), vidění a myšlení, kontemplace; 

interpretace uměleckého díla je tudíž oborem „ducha“ a nikoli věd exaktních, 

logizovaných teorémů, neboť je „zřením duchovního kosmu“ (Plótínos),  

tj. uměnovědným duchovním poznáním pramenů myšlenek a snů tvůrce. Proces 

poznání morfologie artefaktu (jeho vnějších [povrchových] i vnitřních vrstev, 

literárních „fenotypů“ a „genotypů“) vyžaduje uplatnění nikoli výlučně 

estetických kritérií, ale duchovědnou anamnézu záhadného přediva jeho trópů  

i stavebních konfigurací, vyžaduje multivalentní interpretační přístup, tj. zejména 

vzkříšení duchovního poznání (synésis pneumatiké, Plótínos) a jeho vtělení do 

procesu „odkrývání“ v kreativním aktu tajemství „božské imaginace“ (W. Blake), 

současně „odkrývání“ podstaty „věcí o sobě“, hlubinné, vnitřní „pravdy“ o světě, 

v němž žijeme. 

 Právě v dané svébytné oblasti vědění se osobitě protínají či prolínají myšlenkové 

impulzy myslitelů Východu a Západu. Budování „mostu“ porozumění mezi oběma 

světovými póly, hledání jejich niterné duchovní afinity a vysledování přínosu 

slovanského myšlení konstituování vědního paradigmatu v umění interpretace  

a tvůrčím dialogu v oblasti evropské kultury patří v nynější, tak ireligiózní době, 

k inspirativním úkolům zvl. filosoficky orientované uměnovědy i evropské a slovanské 

literární vědy vůbec. I ona se ocitá před úkolem hledat svorný metodologický svazek 

(„klenbový svorník svých rozporných pravd“, A. de Saint-Exupéry) „noosféry“  

a „pneumatosféry“, metalogických pólů i věd o umění, tj. promýšlet vědní paradigma 

umění interpretace založené na hledání kontinuity, odkrývání jak afinity myšlenek  

i aktu tvoření, tak i afinity uměleckých tvarů – nesoucích význam, produkujících  

v jejich celku „smysl“ a ústící v zjevení nadčasové „pravdy“. 

 

                                           
10 Cit. podle rus. vyd. ШПЕНГЛЕР, О. Закат Европы, s. 299.  
11 MARTEN, M. Imprese a řád. s. 92  
12 PLATÓN. Alkibiadés I Alkibiadés II Hipparchos Milovníci, s. 59 (133b, s. 6–9). 
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„Smysl“ („smysl zjevný“ a „smysl skrytý“) a „Pravda “ 
Hledání „klenbového svorníku rozporných pravd“ (Saint-Exupéry) v interpretaci 

umění i společenského bytí iniciuje úsilí dobrat se „porozuměním“ dílčím 

významům jevů, jejich celistvého „smyslu“ (lat. sensus = ideální obsah, idea, 

substance, předurčení, konečný cíl života, dějin, celostní obsah výpovědi 

uměleckého díla) = „pravého smyslu věcí“ (logos alethinós) – nikoli jen struktury 

děl, propletence slovesných konfigurací – a veškerého dění: sémantické jádro díla 

je „architektura smyslu“ („sémantické jádro hermeneutiky“ 13, dílo = „pole 

významů a smyslů“ 14): smysl = „skrytá moudrost“ dobytá z lidského bytí 

(antroposofie), tkáň smyslu = myšlenkový tah, zdvih, pohyb „myšlenky, která 

všechno veskrze řídí“ (Hérakleitos, Zl. B 40 a 41 z Diogena15). 

 Už řečtí myslitelé rozlišovali „smysl zjevný“ (logos proforikos) a „smysl 

skrytý“ (logos endiathetos): logos proforikos – smysl doslovný (nesymbolický, 

nemetaforický], bezprostřední nazírání, konkrétně smyslové vyjádření, bezprostředně 

vyjádřená logická úvaha, sentence (koncentrovaná zkušenost), postihující nejednou 

sociální insuficienci, neduh či rozporuplnost doby v podobě mravního apelu: „A ť vás 

neopustí bohatství, Efesané, abyste byli usvědčováni ze své ničemnosti!“ (Hérakleitos 

/Zl. B 125a z Tzetza/). „Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí!“ 1 K 7, 

23); „Nesmrtelná je na světě jen sprostota. Ta však mezi novými zbohatlíky udává 

tón“ (J. Burckhardt16); „Moc sama o sobě je vždycky zlá, ať ji vykonává kdokoli. 

Není to se setrvávání na něčem, nýbrž chtivost a tím je eo ipso nenasytná, proto je 

sama nešťastná a musí tedy přivádět do neštěstí i druhé“17; „Co by si počal senát se 

mnou, s nezkušeným zákonodárcem, kterému chybí schopnost sebeklamu, tahle 

nezbytná rekvizita pro ty, kteří chtějí řídit jiné“ (T. di Lampedusa18); „My jsme bývali 

gepardi, lvi, a nahradí nás šakalové, hyeny. A všichni dohromady, gepardi, šakali  

i ovce, budeme dál věřit, že jsme sůl země“19.  

                                           
13 RICOUER, P. Život, pravda, symbol, s. 176.  
14 Dtto. 
15 Zlomky předsokratovských myslitelů (vybral a přeložil K. Svoboda), s. 52. 
16 BURCKHARDT, J. Úvahy o světových dějinách, s. 143. 
17 Dtto, s. 79. 
18 LAMPEDUSA, Tomasi di. Gepard, s. 118.  
19 Dtto, s. 121. 
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 Odkrývání charakterologické podstaty i národa může mít nejednou drsně 

kritickou podobu – na samém počátku dvacátých let 20. st. psal L. Klíma: „Český 

národ kráčel dosud po cestách prostředností. Musí se rozhodnout pro Vznešenost. 

Kategoricky káže to povaha její; a povaha jeho; a jeho prospěch i pud po 

sebezachování. Co nejnepříznivější je situace Čecha. Vtlačen ve střed kontinentu; 

na zemi nebohaté; vklíněn do germánského těla... nemilován nikým, k lásce přímo 

nevybízeje. Klíště zapasené do cizího masa; dítě v tlačenici; zrno mezi žernovy; 

zápasení o prostor pro prsa, aby mohla oddychovat – tak to bylo, tak to bude, 

nepřivodíli velkou změnu velký čin. Politicky – bezmoc a faktické otroctví pod 

velmocemi; hospodářsky – v nejlepším případě snesitelná existence... Jeho 

jměním budou hlavně jen jeho ruce: to znamená v nacionální ekonomii, že bude ze 

dne na den žijícím námezdným nádeníkem, v nejlepším případě ševčíkem 

uprostřed továren na obuv... Čech má v sobě látku k výši, nevědomě chce se stát 

prvým mezi národy: a v zadních řadách zůstane vždy, i kdyby napnul síly co 

nejvíce...“ (L. Klíma20); „...ten jen může být štědrý, kdo mnoho má, ten jen má, 

kdo mnoho ukořistil; onen loupežník, který rozdával chudým svůj lup, je obrazem 

každé dobročinnosti; zde přemáhat – tam pomáhat jest jen líc a rub téže věci: tak 

tomu chce paradoxní ekvivocita rozkošného hravého tygra Světa“ (L. Klíma21).  

 „Z kapitalismu se v Čechách nosí to nejhnusnější, čeho se už západní svět 

dávno zbavil. Mazanost, vychcanost a lež a oportunismus – to všechno kdysi 

pomáhalo oklamat cizáka, okupanta, nepřítele. Dnes jsou to zbraně v neviditelné 

občanské válce o příští podobu Čech. Ti slušní – doufám – nakonec neprohrají, ale 

zatím prohrávají vysoko na body. Je to nejhorší atmosféra od dob totality. To si 

politikové za rámeček asi nedají a dějiny jim za to nepoděkujou.“ (A. Lustig22). 

V úhrnu vše uvedené = „doxa“ – „mínění“ (založené na zkušenosti), „zdání“ 

(elejská škola), reflektující nedostatečnost smyslového poznání („klamavého 

povrchu“ jevů [L. Klíma]) nebo „pravda“ (jako nepochybné poznání, vědění 

[epistémé])? 

                                           
20 KLÍMA, L. Traktáty a diktáty, s. 97–98 („...сущность поклонничества и раболепия и в Европе 
та же“ [цит. по: ДОСТОEBСКИЙ, Ф. М. Об искусстве. Москва: Искусство, 1971, 466]). 
21 KLÍMA, L. Traktáty a diktáty, s. 67. 
22 LUSTIG, A. Dobrý den, pane Lustig – Myšlenky o životě, s. 109. 
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 Někteří teoretikové ve svém „privátním“ pojmovém systému samotnou 

„pravdivost“, která by měla být přinášena v procesu poznání jevů, vytrvale 

relativizují, resp. redukují jen na akt „porozumění“; podle G. Lakoffa a M. 

Johnsona „pravda... je oproštěna od mýtu objektivismu“, „je pro nás založena na 

porozumění“, „závisí na porozumění“, „je... funkcí našeho pojmového systému“23: 

zdá se, že sekularizace vědění projevující se zvl. v „rétorice“ jako osobité kategorii 

logosféry, sféry verbálního vyjadřování může s sebou nést želané „porozumění“, 

současně však přinášet poznání, schopné obnažit stav samotného charakteru 

vypovídajícího člověka: výrok, sdělující že „láska a soucit jsou exotickou flórou“  

a „do naší duše se nehodí“, že obě „jsou býlí a musí být vymýceny, chceme-li 

dosáhnout klidu“24 = provokativní rétorika, „doxa“ ironického skeptika nebo 

„pravda“ prozrazující spíše mravní nehotovost a vysušenost vnitřního života 

samotného rétora, etické vakuum filosofa-cynika, který uviděl, pochopil  

a konstatoval absurditu světa v boji o jeho přežití?  

 Německý filosof dějin a kultury O. Spengler spatřoval svého času 

novodobou „diatríbu“ (jev antické „rétoriky“) v eticky i myšlenkově pokleslé 

„západní žurnalistice“, viděl ji jako atribut „irreligiozity“ civilizace, ocejchoval ji 

jako formu, „zaměňující myšlení staré doby intelektuální mužskou prostitucí“ 

                                           
23 Viz LAKOFF, G., JOHNSON, M. Metafory, kterými žijeme, s. 177, 196. 
24 Je-li názor, že „láska a soucit jsou exotickou flórou“ a „do naší duše se nehodí“, a že obě 
„jsou býlí a musí být vymýceny, chceme-li dosáhnout klidu“ (FLUSSER, V.: Příběh ďábla. 
Praha: GemaArt, 1997, s. 175), pak člověk stěží nemůže nedat za pravdu těm, kdož v „lidském 
pokolení“, onom „moři hořkos-ti…tak bouřlivě nadutém a lehkomyslně těkavém“ (Aurelius 
Augustinus: Vyznání, s. 495), vycítili symptomy „uvadání (climacterium) západní duchovnosti“ 
(O. Spengler), vyhasínání či „odumírání lid-skosti“ (K. Lorenz), „zatemnělosti srdce“, 
necitelnosti k duchovním věcem (T. Špidlík); stále „jsou lidé, u nichž vliv nitra téměř 
neexistuje“ (jak kdysi s trpkostí konstatoval ve svém Deníku E. Delacroix), ježto jim chybí 
rozměr „niternosti“, vnitřní kultury. „Nielen v srdci bývajú bloky,“ psal svého času moudrý 
lékař-filosof, „i v mozgu sa vyskytujú. Prevodový systém medzi vnemom a výrazovými 
mechanizmami môže zlyhať a duša ostane prázdna…“ (STRAUSS, P. O slove. In: Listy PS,  
č. 3, 2006, příloha, s. 15 (Spolok priateľov MUDr. P. Straussa, Lipt. Mikuláš). Zkušenost ze 
setkání s názory zastánců „nepravého vědění“, které „nadýmá“ („je bez lásky, svádí k domnění, 
že ten, kdo víc ví, je lepší než ostatní“, viz ŠPIDLÍK, T. Spiritualita křesťanského Východu,  
s. 101), vypovídá, že „anima curva“ je asi přece jen „u každého člověka jinak zakroucená“ 
(ALTRICHTER, M. Velehrad – filologoi versus filosofoi., s. 33).  
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v „psaných výtvorech i řečech pronášených ve všech sálech a na všech náměstích 

světových metropolí“25: výmluvný doklad rétorického farizejství „diatríby“ doby 

Napoleonovy, celé „slovesné stupnice“ „intelektuální prostituce“ francouzského 

tisku je referování „jedněch a těchže novin..v rozpětí pouhých několika dní“ 

v březnu r. 1815 – o postupu Napoleona po úniku z Elby „od jihu k severu, podle 

toho, jak se přibližoval k hlavnímu městu“: „První zpráva: ,Korsická obluda se 

vylodila v zálivu Jouanském.‘ Druhá zpráva: ,Lidožrout táhne na Grasse.‘ Třetí 

zpráva: ,Usurpátor vstoupil do Grenoblu.‘ Čtvrtá zpráva: ,Bonaparte obsadil 

Lyon.‘ Pátá zpráva: ,Napoleon se blíží k Fontainebleau.‘ Šestá zpráva: ,Jeho 

Císařské Veličenstvo se dnes očekává ve své věrné Paříži‘ “ (J. Tarle26). 

 Rétorika či rétorické formy výpovědi nerozlišují zvláště v epoše všeobecného 

mravního „otupění“27 pravdu a lež, slouží tomu, kdo prosazuje „privátní“ zájmy, 

zotročuje myšlení lidí závislých na jeho moci, mnohdy na jimi voleném politikovi 

„s jeho vakem na úplatky a bezuzdnými sliby“, jak ho kdysi ocejchoval H. Miller 

(Klimatizovaná noční můra28).  

 Kriticky vyznívající úvahy a soudy sledující destrukci či erozi etiky a „vzkříšení 

smyslu pro hodnoty“ (L. Klíma) nemohou nebýt provázeny gnoseologickou intencí  

k hlubinnému nazírání a kontemplaci jevů bytí a veškerého dění. T. Špidlík ji viděl  

v úsilí člověka o průnik k „vnitřnímu logu věcí“, neboť nestačí „znát jen jejich logos 

                                           
25 Viz rus. vyd. ШПЕНГЛЕР, О. Закат Европы, s. 475. 
26 TARLE, J. Napoleon, s. 364. 
Vzkříšená podoba formy eticky pokleslé „diatríby“ = současné české periodikum Blesk = snůš-
ka bulvárních banalit podávaná hantýrkou slouhů zbohatlíků vyznávajících „Evangelium 
nenasytnosti“ (výrok Ch. S. Peirce z jeho stati Evoluční láska [Evolutionary Love /přel.  
L. Pabel/, In: Studia humanitatis – Ars hermeneutica III, s. 415–436]); i americký prozaik  
H. Miller svého času drsně označoval noviny za „semeniště lží, nenávisti, závisti, 
podezřívavosti, strachu a zášti“ (Kolos z Marussi., s. 36). Ostatně, jak psal v 19. st.  
J. Burckhardt, „otrocká poslušnost vů-či těm, kteří se jakýmkoli způsobem dostali k moci, se 
dostavuje brzy“ (Úvahy o světových dějinách, s. 179): měl na mysli novodobé scholasty, 
představitele abstraktního myšlení, „kastu, která jakmile v životě uspěje (tj. když se dostane 
k zdrojům zisku a moci) – už mnoho nevytvoří“; samotní „zbohatlí plebejci“ nové doby totiž 
nejsou schopni tvoření, dochází u nich k „soupeření“ jen ve vnějších výdělkářských 
„okázalostech“ (dtto, s. 101).  
27 o níž kdysi psal V. Vernadskij (viz Новый мир 5, 1988, s. 21).  
28 MILLER, H. Klimatizovavaná noční můra, s. 207. 
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aristotelský, to jest jejich pojem a definici. Je třeba umět proniknou až k tomu, co se 

jmenuje logos theotelés“, k tomu...co je duchovní podstata věcí, jejich smysl...“ 

(Důvody srdce29), co v podobě logoi spermatikoi („semena“ slov) nese božskou 

pravdu nikoli doxa pomíjivé světské autority, moci. I L. Klíma psal o „smírném 

spolužití religiozity s myslitelností“ (O Solovjovově etice 30). 

 Daný modus exegeze jevů nastoloval nutnost dobrat se toho, co představuje 

„smysl skrytý“ (logos endiathetos31), diseminovaný v pletivu básnických trópů  

i obrazů vyprávěných příběhů (ježto „povaha věcí se ráda skrývá“, Hérakleitos); 

„skrytý“ logos („hlubší význam“ obrazů), obsahující duchovní jádro jevů, je obrazně-

poetický (chvěje se kolem obrazů jako „ohnivý opar“32, arcanum v hávu „krásy“), je 

„metaforický“, bývá obsažen v obrazově-myšlenkovém předivu díla jako jeho 

metaznak (tak jsem pochopil a označil smysl románu M. Šolochova Tichý Don jako 

„román-rekviem“, a román M. Bulgakova Mistr a Markétka jako „román-gnostický 

mýtus“ s autokatarzní substancí ústící v metanoiu [„pokání“]: mýticko-poetická 

metafora tajeného provinilého bytí samotného tvůrce je dána jako mediumicky 

realizované „skrývající odkrývání“ [G. Reale, tj. mystifikace v hávu theologia mythica 

– mýtu, mýtické obraznosti [mýtus = „ikonografie nekonečnosti“, „osobnostní historie“ 

atd.]): právě „metafora“ jako myšlenkově koncentrovaný tropus (se schopností přenosu 

významu) duchovního osudu člověka je nosníkem smyslu odkrývaného jevu, vyjevuje 

pravdu lidského bytí a dění světa (právě mýtus o Sisyfovi = transfinitní metafora–

symbol věčného ztroskotávání, zmarňování lidského usilování [trvalý úděl člověka], 

odkrývá smysl dění světa, je obrazným prostředkem „odemykání...procesu pravdy  

o přírodě a dějinách...“ [M. Heidegger33]). Aristotelés se v Metafyzice (Met VIII, 

                                           
29 ŠPIDLÍK, T. Důvody srdce, s. 22. 
30 KLÍMA, L. O Solovjovově etice, s. 70. 
31 U. Eco, erudovaný italský učenec našich časů, se ve stati Meze interpretace (1990) vyslovoval 
o dané problematice s jistým despektem, psal o „patologickém syndromu“, který se rozšířil 
v naší době – „posedlosti skrytým smyslem“ (cit. podle GURVIČ-LIŠČINER, S.: Pod solncem 
mesta mnogo vsem. In: sb. st. Ot zapadnych morej do samych vrat vostočnych. Gos. institut rus. 
jaz. im. A. S. Puškina. Moskva 1999, s. 144); M. Merleau-Ponty svého času poznamenal, že 
„existuje jakási neprůhlednost řeči: nikde nedopustí, aby se z ní vynořil průzračný smysl“ 
(MERLEAU-PONTY, M.. Oko a duch a jiné eseje, s. 56).   
32 MERLEAU-PONTY, M. Oko a duch a jiné eseje, s. 67.  
33 HEIDEGGER, M. Co je metafyzika?, s. 63–65. 
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6, 1045b) odvolával na Lykofrona, rétora ze školy Gorgiovy: „...Lykofron praví, že 

věda jest vědění a duše.“34 A tam, kde „duše“ není, je beznadějné mluvit o pravdě bytí  

i dění světa.  

 Jestliže filosofové ve snaze porozumět syntaktickým vazbám slovesné 

promluvy s hlubokomyslnou seriózností prezentují výroky typu – „Růže je růže“, 

„Sloni jsou zvířata“, „Kuřata neumějí létat“, „V tiskárně došel papír“35 jako doklad 

„pravdivosti textové“, pak jde jen poznání syntaktických vazeb podmětu  

a predikátu, o fixaci empirického faktu, jeho fakticity: „semiotická pavučina“ 

daných výroků neříká nic o existenciálním, ontologickém smyslu našeho pobytu 

na světě, poznání sociomorfní intence slovních spojení i vazeb k smyslu výroků 

(výpovědi) se neděje, stejně jako ontologická interpretace „smyslu“ proudícího 

dílem a odkrývajícího „pravdu“ existence člověka na této zemi. Ostatně, podle 

Heideggera „Odpověď na otázku po smyslu bytí stále ještě nemáme“36, neboť 

sama „pravda“ (aléthéia) se skrývá pod povrchem jevů37, je nesnadné ji „odkrýt“ 

v spleti lidských dramat a v proměnách vnějších událostí dějin nemluvě o tom, že 

sama „pravda bytí“ je mnohými teoretiky neustále relativizována a zasouvána do 

pozadí. 

 „Porozumění patří ke skladbě jsoucna,“ psal M. Heidegger, ale úběžníkem 

cesty k poznání jeho „smyslu“ je „pravda“, k níž se člověk úporně, po celý život 

prodírá zákrutami a labyrintem světového dění. „Pravda pochopená 

v nejpůvodnějším smyslu patří k základní struktuře pobytu. Pravda je 

existenciál“38 („pravda existence“), „odkrývání“ fakticity „pouti“ člověka světem 

= „odemykání“ způsobu „bytí ve světě“ (poznávání zjevného“ i „skrytého“ 

„smyslu“ bytí), nitrosvětského „jsoucna“ („skutečnosti konkrétní a lidské“39). 

                                           
34 ARISTOTELÉS. Metafyzika, s. 223; i Pótínos později říkal, že „vědění jako takové tu je 
přísedícím ducha, protože se zjevuje zároveň s ním...“ (PLÓTÍNOS Dvě pojednání o kráse, s. 91 
[O duchovní kráse]). 
35 Viz ECO, U.. Meze interpretace, s. 288.  
36 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 260. 
37„Povaha věcí se ráda skrývá“, Hérakleitos (viz Predsokratici a Platón. Antológia z diel 
filozofov. Bratislava: Epocha, 1970, s. 94). 
38 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 256–261. 
39 ŠPIDLÍK, T. Důvody srdce, s. 51.  
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 Sama „pravda“ – „staroslovanská istina, filologicky příbuzná s lat. est, tj. 

reálnou existencí, a se sanskrtským astmi, něco, co dýchá“40 = jsoucno, tj. „pravda 

bytí“ (M. Heideger) a „smyslu“ (existenciál tvaru, jak bylo řečeno, vytvořeného 

příběhu, básnického obrazu41) překračujícího meze společenského bytí; podle 

Hérakleita „kritériem pravdy“ v procesu poznání „jest souhlas lidí ne mezi sebou, 

nýbrž s rozumným zákonem všehomíra“.42 „Pravdivé vědění“ pak, jak soudí 

Platón, „není to, které je spojeno s děním, ani to, které je jiné při každém ze 

jsoucen, od nás nyní nazíraných, nýbrž to vědění, které je v tom, co je vskutku 

jsoucí…“ (Faidros 247 d, s. 1–8): a znát pravdu, psal Platón = „znát pravou 

podstatu všech jednotlivých věcí“ (277b, s. 7–8).٭ 

 Platón byl polysémantický, jeho dialogická narace ústila v „obrazné pojmy“, 

resp. našla výraz v „pojmové obraznosti“ (O. Frejdenbergová43), narozdíl od 

Aristotela – od jeho formální logiky: resp. jeho „logos“ („rozumový obsah“), 

„pojem“ se neopírá o obraznost, jeho filosofie je „jazyk pojmů“,44 avšak orientací 

na hledání „aitia eidetiké“ Aristotelés nastoloval cesty poznání, které tvoří osnovu 

hlubinné hermeneutiky osvojené Plótínem: jeho sentence pátrající po tom, „odkud 

vid do látky přichází?“ stimulovala přístup „synésis pneumatiké“ („duchovní 

poznání“), duchovně orientovanou anamnézu eidosů, akcentující „morální řád“, 

který žije „nikoli v systémech škol“ nýbrž „mezi lidmi“ (E. Rádl45); intence 

„pozvednutí“ se k duchovnímu významu předmětů a jevů otvírala cestu k poznání 

„logon theotelén“, duchovní podstaty věcí (T. Špidlík46), což je sféra světa 

křesťanství, jeho duchovní orientace a inspirace (stejně jako kdysi pro Aurelia 

                                           
40 ŠPIDLÍK, T. Důvody srdce, s. 162. 
41 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 182 
42 Viz pozn. A. Kříže k Aristotelově Rétorice Rétorika / Poetika, s. 25). 
43 Frejdenberg, O. Mif i literatura drevnosti, s. 255. 
44což posléze převzala strukturálně-sémiotická literárněvědná škola „exaktní učenosti“ 
orientující se na deskripci tvarových konfigurací artefaktu a fixaci trvale platných formulí-
pravidel jejich výkladu, resp. jejich uzavření v systému, kodexu trvale platných formálně-
logických kategorií (pojmová logika analytického ratia): podle K. Lorenze, „...uzavřený systém 
je per definitionem systémem neživým“ (viz LORENZ, K.. Odumírání lidskosti. Praha: MF, 
1997, s. 186).  
45 RÁDL, E. Útěcha z filosofie, s. 15. 
46 ŠPIDLÍK, T. Důvody srdce, s. 22. 
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Augustina, propojujícího antiku s Evangeliem [Nový zákon]). 

 N. Berďajev chápal křesťanství jako duchovní revoltu, „vzpouru proti světu  

a jeho zákonu“, proti „otročení zákonu světa“: „Být křesťanem neznamená být 

poslušným otrokem“, psal ve Vlastním životopise. „Moje vzpoura je vzpourou 

ducha a vzpourou osobnosti...“47 „Jak je smutné, že křesťanské blahoslavenství se 

tak často plasticky vyjadřovalo ve shrbení se, v gestech ponížení a potlačení!“ 

„Všichni lidé by měli být buřiči, to znamená, že by měli přestat trpět otroctví“.48 

Ostatně, tak bylo řečeno: „Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky 
lidí!“  (1 K 7, 23). Berďajev se vyslovoval proti otroctví i v revoluci (zřejmě jeden 

z důvodů jeho vypovězení z Ruska v r. 1921), dával najevo „nesouhlas čemukoli  

a komukoli se podřídit“ 49; svou revolučnost viděl jako „revolučnost duchovní“, 

která je „povstáním ducha, to znamená svobody a smyslu, proti otroctví  

a nesmyslnosti světa.“50 V souvislosti s odmítnutím ponižování lidské důstojnosti 

se vyslovoval nejednou drsně, oslovoval ho zvl. výrok J. S. Milla: „Lépe je být 

nespokojeným Sókratem, než spokojenou sviní“51; přiznával se, že vždy „cítil 

nepřátelství k monismu, k racionalismu, k potlačení individuálního obecným, 

k nadvládě univerzálního ducha a rozumu, k uhlazenému a šťastnému optimismu“. 

„Moje filosofie byla vždy filosofií konfliktu. Vždy jsem byl personalistou“52, 

nepostrádajícím sociální spolucítění: „Vždy jsem neměl rád veliké tohoto světa, 

mocné a vládnoucí, ty, kteří zaujímají první místa, proslavené a bohaté, 

privilegované. Dokonce jsem se vždy těchto lidí stranil...“53 „Sobornost je mi 

nejvíce ze všeho blízká v pocitu společné viny, odpovědnosti všech za všechny.“54  

 Daný vztah ke světu a lidské bytosti, který našel výraz v ruské sofiologii 

(„organická syntéza kosmologie, antropologie a teologie“55), sofiologické kategorii 

                                           
47 BERĎAJEV, N. Vlastní životopis, s. 77. 
48 Dtto, s. 78. 
49 Dtto, s. 116. 
50 Dtto, s. 132. 
51 Dtto, s. 183. 
52 Dtto, s. 19, 83. 
53 Dtto, s. 84. 
54 Dtto. 
55 ZEŇKOVSKIJ, V. V., cit. podle ŠPIDLÍK, T. Ruská idea, s. 315. 
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kardiognósie (metalogický „vnitřní zrak“ mysli „naroubovaný přímo na srdce“56 

odkrývající tajemství lidských srdcí [„myšlení srdce lidského“ /1 M 8, 21; 6, 5]), 

nesl pečeť tradice Aurelia Augustina, jeho koncepce „vnitřního slova“ (verbum 

interius), hermeneutického slova, jádra filozofické univerzality „techné 

hermeneutiké“. „Moje myšlení je dokonce od začátku spojeno s „vnitřním 

slovem“, vyslovoval se N. Berďajev ve spise svého pozdního období, 

v Samopoznanii.57 Tradice jdoucí od Aurelia Augustina, osvojená a rozvíjená 

ruskými mysliteli slavjanofilské orientace (Teofan Zatvornik, P. Florenskij,  

S. Bulgakov, V. Ern, V. V. Zeňkovskij), měla své místo i u českých myslitelů: 

„Objev vřelého srdce, objev pravdy, která záleží v odevzdání se, v boji za pravdu“ 

(„chudých rybářů“ od Genezaretského jezera – M. M.), byl objevem nového světa, 

vědomého odpovědnosti...“ (E. Rádl58). Svět sofiologie, vazba vědění a ducha, 

moudrosti a lásky je dokladem myšlenkového a mravního vzestupu ruské kulturní 

renesance, ve své podstatě romantické: sofiologie nese „duchovní vizi“, která se 

jen těžko váže s racionalitou a utilitarismem pragmaticky orientovaného světa.  

     „Obnovte se duchovním smýšlením“  

       (Ef 4, 23) 

 Tato osobitá kategorie „zvnitřňuje“ proces poznání s jeho dialektikou 

diferenciace i konsilience jevů a současně oduševňuje interpretační akt úsilím  

o souznění rozličných způsobů poznání při hledání „klíče“ k duši tvůrce, 

vytvořeného jím díla i k poznání étosu dějinné epochy jeho zrodu. „Poetická 

moudrost“ kardiognósie (kontemplativní „poznání tajemství lidských srdcí“,59 

mlčenlivého „života srdce“ s jeho „mravním svědomím“, tj. sféry „spirituality“, 

řádu mravního → „mravní astronomie“) je vkladem ruských pravoslavných, resp. 

slovanských myslitelů do sféry „poetické teologie“, je svědectvím myšlenkové 

afinity duchovního světa Východu a Západu v oblasti vědy o umění.  

 Snad právě kardiognósie (centrum „pneumatosféry“) niterně spjatá s filokalií  

a sofianitou logu generuje tajemství „homoousía“ – organické soupodstatnosti  

                                           
56 RODIN, A. O umění. Praha: SNKLaU, s. 37. 
57 BERĎAJEV, N. Vlastní životopis, s. 270. 
58 RÁDL, E. Dějiny filosofie. Starověk a středověk. I., s. 300. 
59 ŠPIDLÍK, T. Spiritualita křesťanského Východu, s. 102.  
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a vzájemné kontingence metodologických sfér a kategorií tak naléhavě potřebného 

zvl. v dnešních ireligiózních a mravně destruovaných časech nedogmatického, 

integrálního duchovědného paradigmatu poznání, chápání i výkladu lidského jsoucna 

i světa umění: je to „duchonosné“ paradigma, které obrazovost umění oděného 

v hávu „krásy“ nazírá či vnímá prizmatem života lidského „srdce“, sofianity 

křesťanského mravního řádu a hledané věčné pravdy, pravdy pozemského bytí 

znamenající návrat k duchu, k „náboženství srdce“ (metafora „srdce = tropus pro 

„nitro“ 60 = hlubina duše). 

 Vetkání, inkorporace duchovědného, spirituálního přístupu do procesu 

poznání „semen“ slova (logos spermatikos) rozsetých v tkáni artefaktu je cestou 

překonání jeho výkladu založeného na exaktnosti rozumových pojmů či 

racionalitě poetologických principů, na jejich „uzavřenosti“ před exegezí 

duchovědnou a organistickým aspektem (A. N. Whitehead): „uzavřený systém“ 

výkladu jevů umění i dění světa („...per definitionem systém neživý“, podle  

K. Lorenze61) není schopen odkrýt provázanost jejich proměn ani jejich podstatu 

ani konkurovat přístupu „personalismu“ s jeho křesťanským humanismem, 

symbolickou teologií62 a jejich konotací na sociální cítění i bytí prostých lidí63: 

křesťanství s jeho sofianitou je hnutí „duchovní“ a zároveň „morální a sociální“ 

(T. Špidlík64), usilující o nastolení spravedlnosti a obnovu smyslu pro mravní řád, 

který „..žije mezi lidmi, nikoli v systémech škol“ (E. Rádl65). 

 S organistickým přístupem k uměleckému dílu i tvůrčímu procesu, s učením, 

koncepcí, výkladem „techné hermeneutiké“ se vlamujeme do poznávání 

                                           
60Viz MIKULÁŠEK, M.: Via cordis: Ars interpretationis hermeneuticae. Duchovědné 
paradigma literární hermeneutiky, s. 85–86. 
61 LORENZ, K. Odumírání lidskosti, s. 186. 
62 ŠPIDLÍK, T. Ruská idea, cit. d., s. 293. 
63 BERĎAJEV, N. Vlastní životopis, cit. d., s. 353; ve svých sociálně motivovaných úvahách 
Berďajev řešil i stále aktuální otázku sociálně-politické polarity „levicovosti – pravicovosti“: 
„,Levicovým‘ nazývám lidskost a organizaci společnosti na principu lidskosti“. „ ,Pravicovým‘ 
nazývám popírání a snižování lidskosti a organizaci společnosti na principu nelidských 
kolektivních reálností, získávajících sílu tradic.“ „Budu nazývat pravicovým‘ takové mínění, 
které podrobuje a v podstatě zotročuje člověka...“ (s. 353).  
64 ŠPIDLÍK, T. Ruská idea, s. 114.  
65 RÁDL, E. Útěcha z filosofie, s. 15.  



 27

dominantní struktury vztahů, které řídí vědění v určité epoše. Jejich nositelé 

nicméně mnohdy zapomínají na to, že „...ježto pravděpodobně každé umění  

a každá filosofie častěji než jedenkrát, pokud bylo možno, byly vynalezeny, 

vzdělány a pak opět zanikly,“ jak pravil Aristotelés, „můžeme asi i v oněch 

názorech viděti zbytek moudrosti, který se zachoval až do přítomné doby“ (Met. 

XII, 8,1074b). Rovina „pravdy“ se vynoří jen tam, kde je „otevřený“ systém 

myšlení. Je tomu ostatně vskutku tak, že: „Žádná jedna metoda, žádný jeden 

systém“ nemůže uspokojit „svobodnou myšlenku“. „Musí brát od všech, co je 

v nich hodnotné. Nic by neměla považovat za vyřešené a nic za nemožné. 

Skutečný pohyb, ležící v osnově všeho, je pohybem myšlenky. Skutečná energie je 

energie vědomí. A samotná pravda je pohyb a nikdy nemůže vést k zastavení, 

k přerušení hledání. Vše, co zadržuje pohyb myšlenky, je lživé. Smysl života tkví 

ve věčném hledání“ (P. D. Uspenskij66).  
„Kdybych musel věřit, že všemocný bůh stvořil dnešního člověka,  

jak ho představuje průměr našeho druhu, záměrně takového, jaký je,  
pak bych věru o bohu pochyboval. Má-li být tato, ve svém kolektivním konání 

 často nejen tak zlá, nýbrž i tak hloupá bytost věrným obrazem božím, 
 pak musím říci: „Jaký to ubohý bůh!“ Naštěstí však vím,  

že podle geologické časomíry jsme „ještě“ antropoidními opicemi;  
mimoto vím o nebezpečích, kterým rychlý vývoj lidského ducha vystavil lidskou 

duši... 
V zásadě nelze předpovědět, zda Homo sapiens zanikne či přežije; 

máme však za povinnost o jeho přežití bojovat“. 
 

K. Lorenz 
Odumírání lidskosti. 

(MF, Praha 1997, s. 186) 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
66 USPENSKIJ, P. D. Tertium Organum. Petrograd 1916, s. 122.  
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Gnóthi seauton jako výzva pro současného 
středoevropského intelektuála k opuštění tradi ční 

akademické filosofie?     
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Gnóthi seauton as a challenge for central european intellectual to leave 
traditional academic philosophy? 

  
Abstract: The paper focuses on the possible origin of academic disappointment of certain 
Western philosophy students and intellectual attractiveness of alternative movements also 
offering self-development. It analyzes the genesis of the Czech philosophical discourse, reveals 
its Austrian and German roots, describes the changes in academic teaching of Philosophy 
linked to the principle Gnóthi seauton and depicts its connection with the reflection of the body 
as a source of knowledge in the tradition of Western philosophy, especially in the character of 
Socrate and French philosophy in the 20th century. The example of René Daumal and the 
Fourth way movement reveals the reflective body work as an integral part of the harmonious 
self-development of man and identifies it as the essence of the attractiveness of alternative 
intellectual movements. 
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Je nepochybné, že v současné západní společnosti veřejný diskurz pravdy do velké 

míry ovládla empirická věda. Nejzákladnější otázky života, na které ale věda 

nezná odpověď, nezmizely – přesunuly se do oblasti soukromých lidských životů 

(tvoří privátní diskurz pravdy), tedy do prostoru, kterému posledních pár tisíc let  

v západní kultuře vládlo náboženství (v otázkách víry) a filosofie (v otázkách 

rozumu). Je však zajímavé (a současně příznačné), že i přesto část současných 

univerzitních studentů západní filosofie končí svá studia s pocity zklamání a s tím, 

že diskurz pravdy empirických věd nepřijmou a jsou namísto toho osloveni 

duchovními hnutími či intelektuálními alternativami.1 Těm český intelektuální 

                                           
1 Intelektuální alternativou zde rozumím takový myšlenkový směr či hnutí, které zůstává úzce 
spjato s racionálně – kritickým vnímáním světa a jejich primární cílovou skupinou jsou 
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prostor vlivem porevolučního návratu do euroatlantického kulturního okruhu čelí  

v posledních pětadvaceti letech, přičemž tato hnutí slibují jednoduchá řešení 

otázek smyslu života, duševního rozvoje a rychlé dosažení dokonalosti pomocí 

vykonávání určité (duchovní) praxe.  

 Opouštění univerzitního (a analogicky i soukromého) studia tradiční západní 

filosofie považuji primárně za důsledek nenaplněných očekávání, která dle mého 

názoru mají tři základní aspekty. Za prvé, struktura výuky filosofie, její 

představitelé (učitelé a spolužáci) a standardně prezentovaný kánon filosofické 

literatury, jsou pro studenty často příčinou zklamání ve smyslu ztráty iluzí  

o užitečnosti studia filosofie. Za druhé, univerzitně předávaná filosofie vykazuje 

znaky zapomenutosti na praxi sebezpytu2 jako základního principu osobního 

rozvoje. Za třetí, tradičně předávaný kánon filosofie jako celek je charakteristický 

enormním důrazem na racionalitu a mentální schopnosti, přičemž jej 

charakterizuje zapomenutost na roli práce s tělem jako významného faktoru 

duševního rozvoje. 

 Tyto teze, o jejichž následné prohloubení a projasnění mi dále primárně 

půjde, jsou ve zmíněné podobě pouze určitými hypotézami, jejichž oprávněnost či 

falešnost se teprve postupně v následujícím textu pokusím odhalit.  

  
Geneze současného středoevropského vnímání západní filosofie 
 Ať již se díváme optikou Foucaultova pojmu diskurz ([1]) nebo užijeme 

pojmu T. S. Kuhna paradigma ([2], 174) nebo pojmu kánon, vždy dospějeme  

k určité, alespoň zhruba vymezitelné a společenstvím akademických filosofů 

obecně akceptované sumě knih a myslitelů, jež zpětně rámcově vymezuje obsah  

a pole působnosti filosofie. A jestliže jsem jako první tezi zmínil, že zájemci  

o akademické studium filosofie občas končívají zklamáni z obsahu výuky, kánonu 

přijímané literatury, učitelů, spolužáků, jednoduše z reality univerzity a hovoří  

                                           
pochybující intelektuálové pátrající po smyslu a pravdě svého života, tedy snažící se odhalit „jak 
se věci skutečně mají“. Různá náboženská hnutí ani sekty, přestože nabízejí odpovědi na stejné 
otázky, ovšem vybudované především na nutnosti „skoku do víry,“ zde tedy nemám na mysli.  
2 Termínem sebezpyt rozumím introspektivní ponor do zkoumání sebe sama, jehož cílem je 
získání moudrosti a poznání o sobě samém, své psýché a jejích obsazích. V textu je 
analogickým termínem pro Gnóthi seauton. 
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o ztrátě iluzí, tedy, že se realita minula s jejich očekáváními, je záhodno se zaměřit 

na možné příčiny tohoto rozkolu skrze analýzu geneze tohoto středoevropského 

filosofického diskurzu / paradigmatu / kánonu, respektive té jeho části, se kterou 

se zájemce setkává pravděpodobně jako s první, a tudíž pro jeho očekávání má 

určující roli. 

 Má smysl začít již v lavicích střední školy. První knihou, se kterou se jako 

s úvodem do filosofie studenti středních škol setkávají, je útlá kniha T. Měšťánka 

Filozofie pro střední školy ([3]). Je to kniha opakovaně (téměř každoročně) 

vydávaná, jejím autorem je renomovaný univerzitní pedagog. Začíná tvrzením, že 

prakticky každý z nás řeší otázku po smyslu našeho života, jak ho naplnit  

a zanechat po sobě dobrou a hlubokou stopu, nebo čím se řídí svět a kam se ubírají 

dějiny ([3], 6). Otázky kniha identifikuje jakožto filosofické, přičemž zdůrazňuje, 

že „...filozofie nás učí spíše otázky klást, než aby na ně přinášela hotové 

odpovědi.“ ([3], 7). Svou předmluvu pak ukončuje shrnutím, že všechny tyto 

problémy filosofie je možné shrnout do tří otázek: „... jaká je skutečnost, jež nás 

obklopuje – zda a jak ji můžeme poznat – jaká je naše role v této skutečnosti, jaký 

má pro nás význam.“([3], 7). Student je tedy do pole filosofie prvotně lákán skrze 

hluboké, niterné, existenciální otázky a dále skrze přímé odkazy na německého 

filosofa existence Karla Jasperse, zmiňující úžas vedoucí k úsilí o poznání, hledání 

jistoty a vůle stát se sebou samými ([3], 6). V samotném textu je pak čtenář 

vystaven základnímu seznamu filosofických autorů a zhuštěnému představení 

jejich myšlenek v jistém kontinuálním celku (můžeme hovořit o příběhu západní 

filosofie), zakončeném seznamem ukázek a autorů. 

 Pokud středoškolské setkání s filosofií studenta osloví, obvykle sáhne po další 

hojně vydávané, poněkud náročnější, avšak do filosofie stále „pouze uvádějící“ 

literatuře českého původu, Úvodu do (současné) filosofie od M. Petříčka ([4]). Ten se 

filosofii snaží představit skrze přímou zkušenost, nechce o filosofii mluvit, ale zve 

čtenáře přímo ke vstupu do ní ([4], 8). Spoléhá na metaforu probuzení člověka  

k tomu, „... čím jest, aniž o tom ví, a probouzí jej tak, že mu tuto jeho nejzákladnější 

situaci staví před oči, aby se v ní poznal.“([4], 12). Jako symbol filosofie samé pak 

představuje metaforu světla z příběhu jeskyně z Platónovy Ústavy ([4], 10). Větší 

část knihy je pak kromě postav I. Kanta a H. Bergsona nebo L. Wittgensteina 

tematicky zaměřena na fenomenologii (Husserl, Merleau-Ponty, Heidegger, Patočka) 

a filosofii existence (Marcel, Camus, Sartre). I tato kniha tedy klade primární důraz 
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na existenciální problematiku a zkoumání sebe sama, požadavek na probuzení  

a vnitřní růst.3  

 Podobně je tomu s další knihou rozvíjející český kánon: Co je filosofie? od  

J. Michálka. Také on se snaží zjednat přístup do filosofie příkladem ([5], 7)  

a filosofie je pro něj „... především tázáním, probouzením otázek, toto probouzení 

otázek je probouzením člověka z jeho „spánku“ každodennosti. Bdělá tázavost 

dělá člověka pohotovým, připraveným pro to, co přichází.“ ([5], 26). I zde tedy 

narážíme na téma Platónovy jeskyně, silnou inspiraci filosofií existence, primárně 

osobou Martina Heideggera s důrazem na hledání autenticity a odkrývání pravdy. 

Zajímavým aspektem Michálkova představení filosofie je pak dále důraz na její 

osvobozující ale zároveň zavazující charakter, povinnost svobodného k „návratu 

do jeskyně“ osvobozovat z temnoty nevědomosti druhé ([5], 47). 

 Poslední knihou, rozhodně patřící do jádra českého filosofického kánonu,4 je 

Filosofie mezi mýtem a vědou od Z. Kratochvíla. Toto dílo je hermeneuticky 

laděné a otázku rámcového vymezení filosofie značně otevírá: „Nehodláme 

předstírat, že máme nějakou konsenzuální současnou filosofickou nauku nebo 

terminologii, pomocí které bychom mohli starším myšlenkám rozumět a autenticky 

je vykládat. Právě přistoupením na tu či onu novodobou terminologii se mohou 

různé dějiny filosofie lišit. Náročnější možností je pokus o sestup k původním 

pojmům, následovaný pokusem o jejich zpřístupnění rozkrytím souvislostí. Takový 

pokus současně ohledává možnosti snad nenásilných a plodných konstrukcí dějin 

filosofie...“([6], 27). 

 Pro nás je pak dále zajímavé, že Kratochvíl upozorňuje na orfický mýtus 

„sóma séma“ (tělo jako hrob, omezení duše) jako zprostředkovaný Platónem a jím 

zasazený do tradice vnímání těla ve filosofii ([6], 44) a dále podtrhuje, že 

požadavek „gnóthi seauton“ se stal „základem každého duchovního a poznávacího 

                                           
3 Jakousi alternativou k Petříčkovu dílu je kniha, ale spíše její seriálová verze na známém 
Youtube – Filozofie pro normální lidi, od Jaroslava Peregrina. Ta vykazuje jistý příklon spíše  
k analytickým a anglosaským myslitelům než k existenciálním východiskům, přesto však 
nakonec shodně zdůrazňuje roli filosofie jako zbavovatelky iluzí a vyzdvihuje taktéž princip 
zkoumání sebe sama (sebezpytu), procitnutí z dřímoty, zbavení se klapek na očích.    
4 I když přece jen oproti výše zmíněným je knihou méně známou, novější a vydanou v menším 
nákladu, což její pozici v kánonu mírně oslabuje. 
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vztahu. Tento apollónský princip později určí řeckou filosofii díky Hérakleitovi, 

Sókratovi a Platónovi. Princip poznání sebe sama má také etickou stránku, 

zdaleka však není pouhou moralitou. Je to podstatný odkaz jinam, než kam 

směřuje lidská zvědavost a vztah k vnějším věcem vedený praktickou potřebou. Je 

to odkaz k autenticitě a singularitě (jedinečnosti), ke které se nelze vztahovat tak, 

jako k tomu, co je mnohé...“ ([6], 47).5 

 Vydáme-li se dále po kořenech populárně dostupných „úvodů“ do filosofie  

v Česku, ukazuje se, že tvoří součást rámce (respektují kánon) středoevropského, 

určovaného primárně německo–rakouskými autory, tudíž právě k nim musíme 

obrátit naši další pozornost.     

 Prvním takovým dílem je určitě rakouský Úvod do filozofie z roku 1981 od 

Arna Anzenbachera ([7]), jehož popularita v Česku dokazuje i vydání v samizdatu 

před rokem 1989 a následné několikanásobné vydání oficiální. Shodně s českými 

autory poukazuje na přítomnost filosofie u všech lidí, vidí její počátky v dětství,  

v momentech procitnutí ze samozřejmosti ([7], 15). Když usiluje o vymezení 

pojmu, vyzdvihne historickou roli Sókrata (respektive Platóna), který „dal tomuto 

jménu význam, který přetrval v dějinách. V dialogu mezi Sókratem a moudrou 

Diotimou charakterizuje Platón (427–347) filozofii jako lásku k moudrosti...“([7], 

16). I dále čerpá z platónské tradice, když představuje počátky příběhu filosofie 

jako dobře známý údiv (vytržení ze samozřejmosti), ústící v pochybování. 

Následně originálně vymezuje pole působnosti filosofie skrze deskripci jejího 

vztahu ke speciálním vědám, náboženství (teologii), ideologii, atd. Nakonec 

dospívá k definici filosofie jako „kritické rozumové vědy o podmínkách možnosti 

empirické skutečnosti jako celku“ a grafickému nákresu, který filosofii klade do 

prostoru mezi speciální vědy a teologii ([7], 35). 

 Anzenbacher rovněž připouští, že při zkoumání tradice filosofie nám hrozí 

demotivující zmatek a zklamání z velkého množství složitých, nepřehledných  

a protiřečících si systémů a nepokročení západní filosofie za 2500 let její existence 

                                           
5 Tento výčet základních českých složek filosofického kánonu samozřejmě není vyčerpávající, 
to by ani nebylo možné podat. Je však dle mého soudu dostatečně reprezentativní a ukazuje 
pozoruhodnou jednotu, co se týče filosofických východisek a základních intencí, a o to  
právě šlo.  
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(„skandál filosofie“). Možné zoufalství však záhy utišuje: „Co filozofové učili, je 

(podle Leibnize) téměř vždy pravdivé, omyl je většinou ve výrocích, jimiž odporují 

jiným filozofům.“([7], 39). Dějiny filosofie je podle něj třeba chápat jako proces 

velkého dialogu o jedné pravdě, který nám „otevírá možnosti rozumové orientace ve 

smyslu celku“, jako příběh philosophie perennis, věčné filosofie ([7], 40). Podobně 

jako u Michálka je pak jejím smyslem emancipace člověka z jeskyně zdánlivých 

dober, slepých sklonů a vášní, k pravému lidství – k praxi řízené rozumem, a zároveň 

povinnost napomáhat emancipaci celého lidstva, ukazovat mu cestu z jeskyně ([7], 

45). Problému lidského těla ale Anzenbacher věnoval pouze několik řádků...  

 O deset let později vyšla v Rakousku kniha O myšlení. Úvod do filosofie 

(česky 1994) od dalšího velmi vlivného filosofa K. P. Liessmanna (spoluautor  

G. Zenaty, [8]).6 Tento úvod do filosofie je učebnicově strukturován. Oddíly vždy 

uvádí fiktivní dialog (načrtnutí problému v běžném jazyce), následuje přiblížení  

a formulování problému, poté systematické a historické údaje a nakonec podněty 

pro další uvažování. Na konec knihy je pak přece jen zařazeno schéma dějin 

filosofie ([8], 5). Základní intencí je posílení svobody čtenáře. Filosofii pak 

Liessmann definuje jako úsilí o otevřené myšlení, je pro něj procesem a činností, 

systematickým rozšiřováním vědomí a zbavováním iluzí. Dějiny filosofie pak 

chápe jako proces emancipace kritického myšlení od navyklého tradičního myšlení 

([8], 12). K Liessmannovi se později ještě vrátíme, nyní nám ale zbývá obrátit 

pozornost na poslední oblast formující středoevropský filosofický diskurz a jeho 

veřejnou recepci – Německo.  

 Z německé oblasti je potřeba na prvním místě zmínit velkolepé dílo z roku 

1950 Malé dějiny filosofie od H. J. Störiga ([9]). Toto dílo je ze všech úvodů do 

filosofie nejobsáhlejší a jako jediné z nich se na necelých sto stranách snaží 

zmapovat i filosofii východní. Usiluje tedy na úctyhodných více než šesti stech 

stran o jisté představení uceleného a jednotného přehledu dějin filosofie, od jejího 

vzniku až po současnost. Jeho pojetí je však čistě historické a jeho vliv na 

formování středoevropského diskurzu je třeba hledat spíše v enormním počtu 

                                           
6 Tento myslitel v českém diskurzu v posledních letech obrovským tempem nabírá na síle, na 
čemž se jistě podílí i rakouské státní ocenění „vědec roku 2006“ za jeho Teorii nevzdělanosti 
([12]) a pět českých překladů, vydaných během posledních šesti let. 
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vydání (jen českých vydání je 8!) a jisté „slovníkovitosti,“ charakteristické 

průměrností a zkratkovitostí podání ukrytou do množství faktografických údajů, 

nežli hloubkou a schopností zprostředkovat, o co ve filosofii skutečně šlo a jde. 

Proto je tato kniha užší filosofickou komunitou přehlížena (nemá jí co nabídnout), 

paradoxně je však oblíbena veřejností a zřejmě se tak významně podílí na 

populární představě o filosofii a často slouží jako primární zdroj pro současné 

univerzitní studenty, připravující se na zkoušku z filosofie.  

 Naprostým opakem je tenký soubor dvanácti rozhlasových přednášek z roku 

1950 od Karla Jasperse ([10]). Jeho úvod do filosofie se stal kultovní knihou, daleko 

překračující charakter pouhého úvodu. Jeho hledisko je primárně existencialistické,  

z čehož plyne, že má charakter „postmetafyzického myšlení, které vystupuje ze stínu 

dialektiky, pozitivismu a nihilismu“ ([11], 10) a „p ředstavuje již od 

Kierkegaardových dob zvláštní cestu „subjektivních myslitelů“, kteří spojují 

vyjasnění vlastního existování se zkoumáním bytí předcházejícího jakémukoli 

myšlení.“ ([11], 8). Proto nás nepřekvapí, že filosofie se podle Jasperse nedá vlastnit, 

je předmětem věčných sporů a nepředkládá obecně platné výsledky ([10], 9), protože 

každé filosofické myšlení musí být vždy původní a každý člověk je musí 

uskutečňovat sám ([10], 10).   

 Filosofie podle Jasperse od antiky znamená: „...být na cestě. Její otázky jsou 

podstatnější než její odpovědi a každá odpověď se stává novou otázkou. […] Filosofie 

není ničemu podřazena, ani nadřazena. Nelze ji odvodit z něčeho jiného. Každá 

filosofie definuje sebe samu svým uskutečňováním. Co je filosofie, o to se musí člověk 

pokoušet. Filosofe je potom zároveň akt živoucího myšlení a jeho uvědomění 

(reflexe), nebo jednání a jeho komentování. Teprve na základě vlastního pokusu 

můžeme poznat to, co nás ve světě potkává jakožto filosofie.“ ([10], 12). A co je 

smyslem filosofie dnes? „ Spatřovat původní skutečnost; uchopit skutečnost 

způsobem, jak se zaobírám sám sebou, myšlením, vnitřním jednáním; otevřít se šíři 

objímajícího; v láskyplném boji se odvážit komunikace od člověka k člověku, ať je 

smysl pravdy jakýkoliv; trpělivě a neúnavně udržovat rozum bdělým i před tím 

nejpodivnějším a nejvíce se vzpírajícím. Filosofie koncentruje člověka tak, že se stává 

sám sebou tím, že má účast na skutečnosti.“ ([10], 13). 

 Jaspers se tedy ukazuje jako naprosto určující pro všechna výše zmíněná 

uvedení do filosofie, nalezneme u něj odkazy na philosophia perennis ([10], 14), 

odhalení počátků filosofie v platónském úžasu ústícím v pochybování, procitnutí 
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skrze otřes a z vědomí ztracenosti se zrodivší otázku po sobě samém (gnóthi 

seauton). A rovněž naprostou absenci tematizace role těla v procesu seberozvoje.  

 Nyní je správná chvíle k návratu k Liessmannovi. Kromě toho, že se 

významně podílí na tvorbě veřejného vnímání filosofie, analyzuje totiž možné 

příčiny zklamání z univerzitního studia (včetně filosofie) a poskytuje odpověď na 

naši otázku po těchto příčinách a dotýká se i aspektu sebezpytu a práce s tělem. 

Zdůrazňuje, že industriálně–kapitalistické pojetí vzdělání nenápadně opustilo 

antický a humanistický ideál vzdělanosti: „myšlený jako program sebevzdělávání 

člověka, formování a rozvíjení těla, ducha a duše, talentů a nadáním, které mělo 

jednotlivce vést k rozvoji individuality a sebevědomé účasti na životě obce a její 

kultury“ ([12], 39). Ve svém díle Univerzum věcí ([13]) pak poukazuje na dopad 

tohoto opuštění také na současný vztah většiny moderních intelektuálů k tělu: 

„Fitcentrum i jakýkoliv sport dlouho ignoroval. Žil diskusemi, vysedával, kouřil, 

popíjel, a přestože se filozoficky považoval za materialistu, v každém jeho gestu se 

odráželo tvrdé pohrdání tělem. Tělo nebylo něčím, co by měl pěstovat či utvářet,  

a taky od těla nic nevyžadoval. Tělo mělo fungovat při sexu a při trávení, ostatní 

byla jen buržoazní ideologie. A teď se někdejší nepřátelé těla setkávají  

v posilovně. Protože se tělo ohlásilo. Nejen při sexu už nefunguje tak jako dřív, ale 

celé se zdeformovalo a duch se v takovém těle necítí dobře.“ ([13], 101) 

 Nejdůležitější je pro nás ale Liessmannova analýza dopadu moderního 

kapitalismu a současného politického tlaku na vysoké školství. Ukazuje proměnu 

vzdělávacího systému ve smyslu industrializace a ekonomizace vědění.  

Z univerzit se vytrácí princip seberozvoje skrze sebezpyt, protože cílem 

společnosti vědění není ani moudrost, ani sebepoznání, ani duchovní prozkoumání 

světa, ale měřitelná efektivita výkonu ([12], 22). 

 Přestože tedy všechna zmíněná uvedení do filosofie apelují na otevřenost, 

přednost otázek před odpovědmi a individuální kritický ponor do sebe sama jako 

počátek a základní princip seberozvoje vedoucí ke vzdělání a moudrosti (gnóthi 

seauton), tyto principy a praxe se nedají standardizovat a tudíž ani efektivně 

industrializovat. Na moudrost neexistuje všeobecně aplikovatelný manuál, ani 

evaluační formulář. A to se ukazuje jako problém. Možná se dokonce dočkáme 

vyřazení filosofie z univerzitního vzdělávání, protože nebude moci plnit standardy  

a posilovat ukazatele zaměstnatelnosti, flexibility trhu, atd. ([12], 31). Filosofie 

vyučovaná na univerzitách má tudíž dle Liessmanna deformovanou podobu, což 
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vysvětluje možné zklamání studentů, a pokud na katedrách existuje ve své 

původní podobě, přežívá současnému systému vzdělávání navzdory.   

 Ukazuje se tedy, že struktura dnešní univerzitní výuky filosofie a přístup 

pedagogů se opravdu odlišuje od obrazu filosofie ve veřejně prezentovaném 

kánonu textů, což je patrné zejména na postupném vymizení principu gnóthi 

seauton z univerzitní filosofické praxe. Nedá se však hovořit o zapomenutosti, ale 

mnohem spíše o záměrném vytlačení tohoto principu důrazu na sebezpyt vlivem 

vnějších politicko–ekonomických požadavků na podobu univerzitního vzdělávání. 

Jinak je tomu ale v případě třetí teze o enormním jednostranném důrazu na mysl  

a zapomenutosti na roli těla v praxi seberozvoje. Tato zapomenutost se zdá být 

součástí tradičního kánonu západní filosofie zřejmě již od Platóna a jeho orfického 

přístupu k tělu. Zda se však skutečně jedná o zapomenutost (a nebo třeba popírání) 

nejlépe prověříme skrze zastavení u postavy Sókrata, který se jeví být určující 

postavou ve vztahu západní filosofie k tělu, a poté zaměřením pozornosti na 

moderní filosofickou reflexi těla ve francouzské filosofii 20. století.  

 

Sókratés, sebezpyt a zapomenutost na aktivní roli těla v tradici západní 
filosofie 

Poznej sám sebe – gnóthi seauton – byl nápis údajně vytesaný nad vchodem do 

věštírny v antických Delfách. První zmínky o něm se objevují v souvislosti  

s Thálétem, jakožto otcem filosofie a zároveň členem skupiny sedmi bájných 

mudrců. Původně, jako ostatní témata týkající se lidských otázek a nikoli vzniku  

a podstaty světa, náležel k básnické tradici ([14], 20). Prvním, kdo naznačil, že 

struktura kosmu má něco společného se zkoumáním duše, byl Hérakleitos ([14], 

20), ale tím, pro koho se stal nejdůležitějším principem veškerého poznání  

a zasadil jej do centra filosofie, byl až Sókratés. 

 Vzhledem k důrazu na sebezpyt je považován za prvního filosofa existence 

([15], 111) a zároveň za zakladatele a vzor celé západní filosofické tradice ([6], 

124), někdy se dokonce hovoří o vtěleném archetypu filosofie ([16], 130). Nekladl 

důraz na nauku (nic nenapsal), ovládnutí nějakého kánonu, ale na osobní cestu 

filosofování skrze dialektiku rozhovoru a techné maieutiké – porodnické umění, 

týkající se myšlenek ([6], 129). Cíle jeho učení se údajně shodovaly s dobovým 

ideálem řecké výchovy, výchovou k areté. To je pro nás klíčové, protože tento 

pojem znamená celkovou dokonalost, zdatnost, v latině původně překládanou jako 
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„mužnost“ ([6], 129). „Českým ekvivalentem tohoto řeckého slova je slovo „ctnost“. 

Jeho původní význam nejlépe osvětlí odvozeniny ze stejného kořene (ares): 

komparativní tvar „areión“, značící „zdatnější“, „siln ější“, „ušlechtilejší“, „lepší“, 

a superlativní tvar „aristos“, „nejzdatnější“,…„nejlepší“ ([17], 59). Myslela se tím 

původně vojenská, tedy i tělesná, zdatnost a jako taková byla výsadou aristokracie, 

těch společensky považovaných za „dokonalé“([17], 60). 

 Na druhou stranu Sókrates nebyl ani aristokrat – v mládí byl spíše typickým 

tragickým společenským outsiderem – ani neměl krásné a souměrné tělo ([17], 

130). Se svým tělem svedl spíše boj ([17], 139), ale vítězný. Vše, co sloužilo tělu 

(včetně uspokojování potřeb) považoval za druhořadé, nedůstojné „dokonalého 

muže“ - ten se měl zaměřit výhradně na péči o duši ([17], 110). Tělo a duše pro 

něj nebyly tímtéž: „Tělo bylo aktivní, fyzický, pozemský aspekt osoby a bylo 

smrtelné. Duše byla spirituálním aspektem a byla nesmrtelná. Tělo dychtilo po 

rozkoši a materiálním uspokojení, bylo sobecké, a pokud nebylo ovládáno, stávalo 

se semeništěm neřesti. Duše byla intelektuální a morální složkou osoby  

a vyznačovala se přirozeným sklonem konat správně a zlepšovat se.“ ([16], 81).  

 Vztah k tělu ve filosofii se tedy se Sókratem jasně odděluje od komplexní 

péče o sebe, péče o něj již není znakem ušlechtilosti nebo zdrojem nějakého 

poznání, ale trpěnou nutností, kterou je třeba krotit pomocí sofrosyné – 

uměřenosti. Ovšem nutno připomenout, že Sókratés sám vynikal výjimečnou 

fyzickou (vojenskou) zdatností, účastnil se bojů i ve vysokém věku, dle legendy 

běhal i ve sněhu bos, netrpěl nemocemi a i v osmdesáti letech před svou popravou 

byl ve vynikající fyzické kondici. 

 Při pokusu o shrnutí se dostáváme do zajímavé situace. Princip „poznej sám 

sebe,“ chápaný jako cesta a technika, se ukazuje jako nejasný a obsahově otevřený již 

od samého počátku (pro někoho je výzvou k racionálnímu projasnění své existence, 

klíčem k moudrosti, pro někoho pouze startovní výzvou otřásající jeho domnělou 

znalostí věcí, pro jiné se mohl stát základem například introspektivní psychologie, 

atd.). I proto se mohl usadit jako bytostný základ veškeré další západní filosofie, 

svým způsobem ji ale bude vždy přesahovat jako nekonečná výzva k interpretaci.  

V otázce vztahu k tělu se naopak dostáváme ke zjištění, že Sókratés zřejmě něco 

jiného říkal a předal svým následovníkům a něco jiného dělal. Že skutečně zapomněl 

svým žákům včele s Platónem (ale i pozdějším kýnikům a megarikům) zdůraznit 

podíl péče o tělo na celkové areté, i když sám tento ideál naplňoval ve výjimečném 
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rozměru. Rovněž můžeme bezpečně tvrdit, že nikde Sókratés (nebo některý z jeho 

žáků) nezmiňuje, že by jakákoli práce s tělem mohla vést k nějakému poznání nebo 

dokonce moudrosti. To byl primárně úkol pro činnost ducha.  

 Tělo jako předmět hlavního diskurzu filosofie pak po dlouhá staletí bylo 

ignorováno a křesťanství tuto zapomenutost jen podpořilo. Téma těla přežívalo 

pouze jako součást debaty o vztahu těla a duše, ale v této debatě vždy šlo spíše  

o emancipaci aktivní duše od pasivního těla, otázku nesmrtelnosti, atd. Jakási daň 

této filosofické zapomenutosti se začala splácet až ve 20. století, kdy se téma těla 

skrze francouzské myslitele a boj s fyziologickým redukcionismem do hlavního 

proudu západní filosofie triumfálně vrátilo. Nejdříve tento návrat přichystal  

H. Bergson svou Hmotou a pamětí ([18]) a velmi populárními veřejnými 

přednáškami, na něj pak navázal G. Marcel a určitý vrchol pak představoval  

M. Merleau-Ponty a jeho fenomenologický obrat k tělu. 

 Bergson nejprve začal rozkládat abstraktní objektivismus, který ve veřejném 

diskurzu převládal vlivem doznívající slávy pozitivismu, a vytáhl do boje proti 

biologickému redukcionismu, který redukoval subjekt a duševní život na 

epifenomén fyziologického fungování lidského mozku. Přesto ale Bergson stále 

pojímal tělo a hmotu v křesťanském duchu (nebo v Platónském duchu?), tedy jako 

něco, co je třeba překonávat, co životní elán neustále musí porážet.  

 G. Marcel pak toto téma z hlediska reflexe subjektu prohloubil a je u něj 

(oproti Bergsonovi) již patrná proměna přístupu k tělu. Pojímá je nově a radikálně 

jinak než jako hmotu. Reflexe těla se pro něj stala klíčem k ontologickému 

myšlení. Vystihuje to název přednášky z roku 1939: Vtělené bytí jako ústřední 

opěrný bod metafyzické reflexe ([19]). Marcel, který se prohlašoval za 

neosokratika, své posluchače vedl k tomu, aby si uvědomili, že právě lidské tělo je 

reálným opěrným bodem, s nímž porovnáváme existenci a neexistenci věcí ([19], 

32) a postupně dospěl k definici subjektu jakožto vtěleného bytí: „Přivádí nás to 

k definici vtěleného bytí, přičemž zde uvažuji slovo bytí jako sloveso spíše než jako 

podstatné jméno. Být vtělený znamená objevit se jako tělo, jako toto tělo, aniž 

bychom se s ním mohli ztotožnit a aniž bychom se mohli od něj cítit odlišní – 

ztotožnění a odlišení jsou úkony navzájem souvztažné, které však lze provést jen 

ve sféře předmětů… neexistuje nějaký inteligibilní útulek, kde bych se mohl ustavit 

vně svého těla nebo mimo ně; takovéto odtělesnění je neproveditelné, je vyloučeno 

samotnou mou strukturou.“ ([19], 36). Člověk se tedy „účastní“ na bytí svým 
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tělem a to je třeba podle Marcela chápat jako participaci, nikoli jako vztah nebo 

komunikaci ([19], 39). 

 Posledním z této velké trojice, v jehož filosofii sehrála reflexe těla 

významnou úlohu, byl M. Merleau-Ponty. I ten se ale k tělu dostal jakoby 

mimochodem, při svém projektu zkoumání lidského chování a vnímání. Ve všech 

svých dílech rozvíjel jedno velké téma – prosazení fenomenologické filosofie  

a výsledků Gestalt psychologie proti tradičnímu sporu idealismu na jedné  

a empirismu speciálních věd na druhé straně: „Výhoda pojmu formy (gestalt) 

spočívá právě v tom, že překonává atomistickou koncepci nervového fungování, 

aniž by je redukovala na difuzní a nediferencovanou aktivitu, že odmítá 

psychologický empirismus, aniž by se předcházelo v intelektualistickou antitezi.“ 

([20], 134). Tělo jako téma pak tvoří celou první část jeho vrcholného díla 

Fenomenologie vnímání ([21], 101-250), kde trpělivě induktivní metodou obhajuje 

své pojetí na analýze témat z fyziologie, fenoménu fantómové končetiny, kritizuje 

teorii počitků, zabývá se prostorovostí těla, apod.  

 Tělo se tedy do hlavního proudu západní filosofie ve dvacátém století vrátilo, 

nicméně pouze jako objekt reflexe a prostředek k jiným filosofickým cílům, 

jakými byla obhajoba primátu subjektivity a potenciální nesmrtelnosti duše  

u Bergsona, pojetí těla jakožto klíče k metafyzické reflexi bytí u Marcela nebo 

prosazení pojmu gestalt, fenomenologické filosofie a originální teorie vnímání  

u Merleau-Pontyho. Nikde v hlavním západním filosofickém diskurzu ale 

nenalezneme pojetí těla jako aktivního faktoru formování ducha ve smyslu 

seberozvoje, skutečnou práci s tělem jako nástroje sebezkoumání a prostředku  

k nalézání sebe sama. Takové pojetí ale existuje za hranicemi hlavního 

tradovaného diskurzu západní filosofie a je právě prvkem odlišnosti a jedním  

z aspektů atraktivity některých nových intelektuálních hnutí na Západě.  

       
René Daumal a praxe Čtvrté cesty 
 Jak pomyslné jsou hranice západní filosofie, když opustíme svět zaručených 

seznamů filosofické literatury a tradičních výčtů filosofů, nám ukazuje například 

osobnost Reného Daumala, francouzského básníka, spisovatele, myslitele  

a současníka všech tří výše zmíněných filosofů, jehož případ je určitým zosobněným 
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příkladem těch zklamaných, kteří opouští západní filosofii a rozhodnou se pro 

nějakou alternativu, například praktikování učení „čtvrté cesty“.7  

 Daumal znal současnou západní filosofii a z počátku na ni ve své tvorbě 

významně navazoval. V jeho raném díle nalezneme témata revoluce ve všech 

podobách, metafyziky, absurdna, vymezení absolutna ([22], 67), princip 

svrchované negace jako podstaty vědomí ([22], 64) sociálně angažovaný 

marxismus, hledání „skutečného myšlení“, témata revolty a ironie ([23], první 

kapitola), odkazy na Hegela, Descarta, Kanta, Bergsona, atd. Později toto své 

„existenciální období“ ale tvrdě zkritizoval: „vymýšlel jsem absurdní metafyzické 

koncepce, protože jsem chtěl absurdno, a současně jsem se upevňoval  

v neomezené víře ve všechny okultní a esoterní vědy“ ([23], 8). 

 Daumal ale nechtěl být teoretickým filosofem. Toužil po nějakém praktickém 

návodu k sókratovskému sebezpytu s jasnými výsledky a ten našel v roce 1932  

                                           
7  „Čtvrtá cesta“ nebo také „Práce“ je učení G. I. Gurdžijeva, jehož základním obsahem je 
postupné osvobozování ([26], 98) člověka pomocí dosahování vyšších stavů vědomí, zakládající 
se na prvotním rozpoznání těla jako stroje ([27], 60) plného automatismů svazujících vědomí, 
potřebě procitnutí z tohoto spánku ([27], 65) a dekonstrukce falešné osobnosti, a podpoře 
krystalizace vnitřní podstaty – vyššího vědomí ([26], 145). K tomu slouží jednotlivá cvičení  
a posvátné pohyby - tance, podle následujícího principu: „Každé poloze těla odpovídá určitý 
vnitřní stav a naopak, každému vnitřnímu stavu odpovídá určité držení těla.([27], 128)  
a dále:„Tance jsou určeny pro mysl. Duši nedávají nic – duše nic nepotřebuje. Každý tanec má 
určitý význam, každý pohyb určitý obsah.“([27], 137). Čtvrtá cesta sama sebe představuje jako 
alternativu ke klasickým třem cestám hlubokého seberozvoje (cesta fakíra - těla, mnicha – citů  
a víry a cesty jogína – mysli), kterou je možno praktikovat v běžném životě, každý den ([26], 47 
– 51). Toto učení taktéž přes jistou mystičnost varuje před okultismem ([27], 48), odmítá víru  
a podporuje pochybování, kritické myšlení a klade důraz na porozumění ([27], 69). Součástí 
původního učení byla ale i jistá metafyzická teorie paprsku stvoření, skladby vesmíru na bázi tří 
prvků, sedmi úrovní bytí člověka ([26], 72-73), dvou základních zákonů vesmíru ([26], 78  
a 122), atd. Nějaké ucelené podání závazného kánonu tohoto učení ale není možné, 
jelikož:„Jako člověk byl Gurdžijev obtížně srozumitelný, protože svá sdělení vždy formuloval 
dvěma až třemi rozdílnými způsoby, které si často vzájemně odporovaly.“ ([28], 54). Než  
o jednotném učení se dá spíše hovořit o hnutí, které má dalších několik vnitřních variant  
a směrů, jako bylo například učení J. G. Benneta ([29]), institut kultivace stavů A. Rovnera, 
apod. V českém prostředí je učení čtvrté cesty vcelku čerstvě a je šířeno pražským klubem G. I. 
Gurdžijeva a nakladatelstvím Malvern ([30]). Podobně jako Buddhismus Diamantové cesty je 
příkladem intelektuálního hnutí, které se v Česku těší rostoucí oblibě.  
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v učení „čtvrté cesty“ G. I. Gurdžijeva: „Dlouho jsem hledal (během Vysoké hry  

i předtím) takovouto neverbální metodu aktivního poznání sebe sama. Strkal jsem 

nos do mysticismu, esoteriky, atd. - slova, slova, výsledky (nebo alespoň 

zkušenosti), jichž dosáhli jiní. Konečně jsem nalezl někoho, s kým pracuji již dva 

roky a kdo věnoval celý svůj život tomuto problému a může pomoci ostatním nalézt 

řešení. Je to otázka práce v každém okamžiku, v němž lidská bytost se svým tělem, 

instinkty, pocity a rozumem pracuje se sebou a uskutečňuje sebe sama: slova 

přicházejí až po zkušenosti.“ ([22], 16). 

 Od tohoto zlomového momentu napsal již jen dva filosoficky laděné kratší 

teoretické texty, oba značně ovlivněné zkušenostmi z praxe čtvrté cesty, které se 

vyznačují tím, že v nich zřetelně spojuje námi dříve odděleně sledované principy  

v jednotu poznávání sebe sama skrze vědomou práci s tělem – Pohyb v integrální 

výchově člověka z roku 1934 a Hranice filosofického jazyka a tradičního vědění  

z roku 1935 ([23], 46–70). V prvním z nich popisuje reflektovaný fyzický pohyb 

jako rozhodující pro praxi poznávání sebe sama: „jediná forma existence, jež je 

společná rozličným aspektům individuálního bytí, jež se tak stane prostředkem  

a půdou učení, je pohyb. […] Každý pohyb má nějakou rychlost (tempo), kadenci  

a rytmus. Jedinečným prostředkem pro výchovu je tedy věda o tempech, kadencích  

a rytmech, věda nikoli teoretická, nýbrž žitá.“ ([23], 48). Nemyslí se tím nějaká 

gymnastika, ale skutečně práce s tělem, respektive pohybem, jako metodou:„Tato 

metoda pomocí všech řádů uzpůsobených pohybů (včetně aktivní a vědomé 

nehybnosti, jež je svrchovaným způsobem pohybu) a pomocí tempa, režimů  

a rytmů vhodných pro různé činnosti, provádí člověka po různých vedlejších 

cestách, na nichž se nevyhnutelně setká s často nečekaným aspektem sebe 

sama.“([23], 50).  

 V druhém textu, napsaném o rok později, se Daumal hlásí k Sókratovi, chválí 

jeho metodu sofistického tázání a rozumové kontradikce, kterou podle něj 

používal Sókratés proto, aby člověka dovedl k opuštění kontradikcí pomocí 

životního činu a každodenní praxe. Pak pokračuje a jakožto znalec sanskrtu 

poukazuje na paralelu s učením indických Upanišad ([23], 60) a zabývá se 

možnostmi zachycení živého obsahu zkušenosti skrze text.  

 Daumal však nepřestal psát úplně, právě naopak, napsal dvě svá vrcholná 

umělecká díla: Velkou pitku (1939) a Horu analogie, v jejímž dopsání mu v roce 

1944 zabránila předčasná smrt. Tato díla jsou již psána jako „velké alegorie“ 
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výsledků dobrodružství nalézání sebe sama praktikováním čtvrté cesty. Ve Velké 

pitce nalezneme množství odkazů na teorii čtvrté cesty - probuzení člověka ze 

spánku automatismu ([24], 17), mechanické pojetí těla jako stroje ([24], 19), nebo 

třeba důraz na reflexivní přítomnost vědomí v jakékoli činnosti ([24], 27). Zároveň 

se v tomto díle kriticky vyrovnává se všemi druhy intelektuální činnosti, včetně 

spisovatelství, tradiční západní filosofie8 nebo třeba s psychoanalýzou9 a již v jeho 

době módním buddhismem.10  

 V Hoře analogie pak zobrazuje proces poznávání a hledání moudrosti: „Aby 

mohla nějaká hora hrát roli Hory analogie,“ psal jsem v závěru, „musí její vrchol 

zůstat pro lidské bytosti, tak jak je příroda zformovala, nedostupný, ale její 

základna by přitom měla být člověku dosažitelná. Taková hora musí být jen jedna  

a musí existovat v geografickém smyslu. Brána k neviditelnému musí být 

viditelná.“ ([25], 16).11 Popisuje postupně plavbu skupiny dobrodruhů, objevení 

                                           
8 „Sofové jako takoví jsou imaginárními cestovateli po stopách své bohyně Sofie. To, čemu říkají 
život, brání pevně usazení v křesle, radostně se zabývajíce kartografickou prací … Usadil se 
tedy za svým psacím stolem a nechal si přinést všechny dokumenty vypracované o Koumandě 
během staletí různými vědci. Celá léta podnikal tužkou po mapě cesty vykonané jeho 
předchůdci. Nakonec, když dorazil do Nepoznané země a k Moři temna, pravil sám sobě: „Teď 
musím vzít kompas a sextant do ruky já!“ A sám se dal do vymýšlení nových krajů, vypracovával 
jejich mapy a později nacházel velké zalíbení v tom, že v nich s lupou v ruce putoval. Vyprávím 
vám jeho příběh po svém – on sám byl přesvědčen, že všechny ty cesty vykonal a že již není 
daleko od cíle. … Všichni si díky nechtěné slovní hříčce říkali filosofové, a mnozí z nich se 
dokonce považovali za mudrce, přičemž mnozí z nich skutečně měli hlavy mudrců, špatně 
našroubované na svých nedomrlých tělíčkách.“ ([24], 72). 
9 Vykresluje psychoanalytika jako exeminátora popelnic ([24], 76) a odkazuje se na známou 
scénu se zapomenutým deštníkem: „Zdálo se mi dost odpudivé, že si tu nějaký člověk lehne  
a dobrovolně se nechá zpitomět někým, jehož jediným doporučením je titul a prestiž.“ ([24], 77). 
10„Hned vedle Sofů, kteří na ni hleděli skrz prsty, se tísnila nevelká skupina vyhnanců kolem 
mladého Tibeťana, jehož považovala za svého učitele. Tento Asiat byl znám pod jménem 
Nakinčanamurtí, což v sanskrtu znamená „Ztělesnění bezvýznamnosti“. …nezdál se mi být 
nemocný, snad jen jakoby měl trochu měkčí povahu … držen proti své vůli intrikami svých 
takzvaných žáků …zejména ženy vykládaly Mistrova slova v jejich, jak tomu sami říkali, 
esoterickém smyslu.“([24], 73). 
11 Sám o kousek dále prozrazuje, že je to metafora růstu a osobního zrání získáváním moudrosti: 
„... musí existovat nějaký mezistupeň, do jisté míry ještě lidem přístupný, ale v něčem již lidskou 
podstatu přesahující. Toto vyšší lidství se musí nacházet někde na naší planetě a dané místo 
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hory, nalezení přístavu a přípravy na výstup. Jako metaforu moudrosti  

a sebepoznání užívá hledání a nalézání krystalického kamene: „Vyskytují se zde 

naleziště – vzácně v podhůří a hojněji s přibývající nadmořskou výškou – čirého  

a nesmírně tvrdého kamene kulovitého tvaru a různé velikosti; jde vlastně o čistý 

krystal, ale – a to je výjimečné a na zbytku planety neznámé – ten krystal je 

zakřivený. Ve zdejší francouzštině jej nazývají peradam.“ ([25], 83). Někde  

v polovině výstupu na horu pak kniha končí, stejně jako Daumalův život... 

 V životním příběhu Reného Daumala, plného upřímného hledání moudrosti, 

které zahrnovalo studium sanskrtu a výklad smyslu indických Upanišad a zároveň 

orientaci v dobové „oficiální“ tradici západní filosofie, se nám nakonec odhalují 

všechny tři námi původně sledované aspekty a principy v možné živoucí dynamické 

jednotě. Daumal je ukázkovým příkladem západního intelektuála, který se vrhl do 

studia filosofie s upřímným ideálem získání moudrosti, aby pak skončil zklamán, 

protože místo toho, aby prošel iniciací, připadal si spíše jako katalogizátor cizích 

smyšlených systémů, vystaven pouze silnému jednostrannému intelektuálnímu tlaku, 

ale připraven o možnost osobní zkušenosti a prožitku. Možnost praktického (nikoli 

teoretického) zkoumání sebe sama a nalézání moudrosti překvapivě objevil v učení, 

které navazuje na původní motivy filosofie (výzvy k procitnutí, hledání sebe sama, 

otevřenost tázání, atd.), sice stále připomínané v rozličných úvodech do filosofie, ale 

na univerzitách dnes potlačené.  

 Stoupenci čtvrté cesty a podobných hnutí tyto motivy ale interpretují  

a aplikují odlišně od tradiční akademicky předávané filosofie a jako nástroj 

sebepoznání a seberozvoje přidávají praktickou reflexi práce s tělem a pohybem. 

Ve srovnání s takovým přístupem jsou zřejmá slepá místa akademicky tradované 

západní filosofie a zároveň je patrná podstata atraktivity alternativních 

intelektuálních hnutí, která přicházejí v posledních pětadvaceti letech do Česka. Je 

to příslib harmonického rozvoje člověka pomocí komplexní sebezkušenostní praxe 

místo pouhé abstraktní reflexe.        

 
 
 

                                           
nesmí být úplně nepřístupné.“ ([25], 30). 
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Summary 
Certain amount of Western philosophy students end their studies disappointed and are attracted 
by intellectual alternatives. This is a result of unfulfilled expectations, consisting of three 
aspects. The first is demotivating structure of philosophy teaching, its representatives and the 
officialy agreed sum of literature. Second aspect is that the academic philosophy forgot to keep 
Gnóthi seauton as the basic principle for personal development. Third aspect is forgetting of the 
role of body work as a factor of self-development. These aspects are followed up in the analysis 
of the genesis of the Central European perception of philosophy, first in the Czech area, 
subsequently in the works of Austrian and German authors. After that is depicted how the 
structure of university philosophy teaching differs from the traditional sum of texts – the cause 
is found in the disappearance of the Gnothi seauton principle from the academic practice. But it 
was not forgotten, it was pushed out by economic pressure on effectivness. But it is otherwise in 
the case of body work aspect. Further analysis is therefore directed to the figure of Socrate, and 
the French philosophy of the 20th century and it's philosophical thematization of human body. 
After all, the concept of a body as an active self-development factor is not to be found anywhere 
in the main Western philosophical discourse. However such a concept exists, evethough beyond 
the main discourse of Western philosophy, in fact it is recognized to be the main aspect of the 
attractiveness of certain new intellectual movements in the West, which was shown by the 
example of René Daumal and the Fourth way movement. The essence of the attractiveness of 
such alternative intellectual movements seems to be the promise of harmonious development of 
a man through a self-experiential practice instead of mere abstract reflections. 
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Abstract: In this chapter, we will follow the development of the area around the Aegean Sea. 
Our focus will be primarily focused on the area of Chalkidiki and Aristotle’s native city 
Stageira. We are interested in the particular cultural, economic and political movements and 
developments in this area. The range of years that we have chosen for our research is roughly 
700 BC to 431 BC. From year 431 BC begin Second Peloponnesian War, which had a major 
influence on the development of the Macedonian empire. These events are directly related to 
Aristotele’s philosophical work. Therefore, further analysis would be too broad for our goals. 
Therefore, our aim was to explore the effects on the area of Chalkidiki, before the events 
influencing direct Aristotle's thinking and life.   
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Úvod 

Abychom byli schopni posoudit Aristotelovo myšlení v kontextu jeho doby  

a stopovat možné náboženské, filosofické, vědecké i obecně kulturní vlivy na 

utváření jeho filosofie, je vhodné posoudit nejprve kulturně politickou situaci za 

Aristotelova života. Takto posoudíme především význam, který měla místa, kde 

Aristotelés působil, pro utváření tohoto kontextu a pro dějiny daného území mezi 

lety 700 p. n. l. až 300 p. n. l. Jelikož je však třeba pojednat o těchto souvislostech 

zároveň s informacemi o Aristotelově životě a především s jeho dílem, rozhodli 
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jsme se naši úvahu rozdělit na dvě části. Tato kapitola tvoří část první. Druhou 

část, která se bude zabývat především událostmi Aristotelova života a následnou 

interpretací jeho filosofie na základě těchto informací, hodláme publikovat 

v nějaké z dalších kapitol v odborné monografii či v podobě časopisového článku. 

Rozhodli jsme se tak proto, jelikož období Aristotelova života bude vyžadovat 

podrobnější analýzu, a zároveň obsáhlejší interpretace systému Aristotelova díla, 

těžící z těchto poznatků, je s touto analýzou bezprostředně spjata. V této první 

části se tedy věnujeme událostem před Aristotelovým narozením, které formovali 

tehdejší severní oblast Egejského moře a poloostrov Chalkidiki do podoby 

prostředí, ve kterém Aristotelés vyrůstal. Zastavíme se tak rokem 431 p. n. l., tedy 

na pokraji druhých Peloponéských válek, které již významně souvisí se vzestupem 

Makedonské říše, za jejíhož rozkvětu se Aristotelés narodí. Zvláštní pozornost při 

celém našem zkoumání budeme přitom věnovat severní oblasti Egejského moře  

a Chalkidiki a budeme se pokoušet rekonstruovat dobový obraz a vlivy, které 

mohli do oblasti tohoto území přicházet.   

Přestože je naše kapitola tedy střípkem v aristotelském bádání, který tvoří ve 

své podstatě pouhý kontext kontextu, věříme, že i tak může být pro čtenáře 

zajímavý, a že o povaze vlivů na Aristotelovo myšlení může možná prozradit více, 

než by se na první pohled mohlo zdát. 

1. Kulturní význam oblasti Středozemního moře a Chalkidiki mezi lety 700 
p. n. až 431 p. n. l.  

Pokusme se nejprve krátce pohovořit o povšechně kulturní situaci kolem 

území Středozemní a Egejského moře mezi lety 700 p. n. l. až 431 p. n. l. Toto 

obeznámení se s kulturními vlivy na oblast Egejského moře, s bližším pohledem 

na poloostrov Chalkidiki, nám poskytne pozadí pro podrobnější popsání  

a pochopení ekonomických a politických vztahů a událostí na tomto území.    
 

1.1  Globální význam oblasti Středozemního a Egejského moře 
 

Pohlédneme-li na mapu světa, nalezneme zde dvě velké zemské plochy, 

tvořené celkem pěti kontinenty. První celek je tvořen kontinentem 
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Severoamerickým, který je propojen skrze tzv. Střední Ameriku s kontinentem 

Jihoamerickým. Druhý komplex kontinentů čítá Evropu, Asii a Afriku. V námi 

uvažovaném historickém úseku byly tyto zemské celky od sebe propastně 

odděleny Atlantickým a Pacifickým oceánem, který v dané době tvořil 

nepřekonatelnou bariéru v komunikaci mezi těmito kontinenty.1 Rovněž pozemská 

komunikace byla takřka vyloučena díky chladným skalnatým oblastem Sibiře  

a Aljašky. Na základě těchto skutečností předem vylučujeme (pouze spekulativně 

teoretické) vlivy Jihoamerických a Severoamerických kultur na oblast 

Středozemního moře v námi vymezeném období.   

Pokud se dále budeme tázat, kde v tehdejší                                       Mapa č. 1 

době mohla probíhat 

nejvýznamnější kulturní výměna 

mezi jednotlivými kontinenty, 

musíme usoudit z matematické 

převahy tří kontinentů oproti 

dvěma Americkým, na oblast 

Europy (zelený kruh), Asie (kruh 

červený) a Afriky (černý kruh). 

Při pohledu na mapu č. 1, rozpoznáváme v místě, kde se všechny tyto tři kruhy 

vzájemně protínají, oblast Egejského, v širším rámci poté Středozemního moře.  

Oblast Antického Řecka ležela tedy v epicentru kulturní výměny mezi těmito 

třemi kontinenty a měla tak výsadní a velmi významné postavení.  
 

1.2 Bližší pohled na oblast Středozemního a Egejského moře 
  

Podívejme se nyní na to, zda kultury obklopující Středozemní, respektive 

Egejské moře svého geograficky výhodného postavení na křižovatce třech 

kontinentů byly schopny využít, popř. jakým způsobem z tohoto exkluzivního 

postavení byly schopny profitovat.  

                                           
1 Opomeneme-li spekulace o možnostech překlenutí těchto vodních ploch skandinávskými 
kmeny, zůstává nám jako první záznam o komunikaci mezi těmito celky až Kolumbova výprava 
datovaná rokem 1492.  



 

 54

 

 

 

Mapa č. 2 zachycuje přibližné 

znázornění starověkého řeckého 

osídlení a vlivu. Modrým kruhem je 

zde vyznačena oblast Egejského 

moře, jakožto centra, ze kterého se 

tyto vlivy šířily na další, odlehlejší 

území.   
 

Mapa č. 2 
 

1.3 Kulturní situace v oblasti Egejského moře 

 

Mapa č. 3 

Uvažujme dále nad kulturní 

diverzifikací a vlivy, kterým 

podléhala tehdejší oblast Egejského 

moře. Na mapě č. 3 opět vidíme 

barevnými kruhy vyznačené kulturní 

oblasti Asijského vlivu (červený 

kruh), vlivu Afrického kontinentu 

především skrze Egyptskou říši 

(černý kruh), kulturní působení Jihoevropských území (modrý kruh) a vliv 

Východní a Jihovýchodní Evropy (bílý kruh), který přicházel do této oblasti 

především skrze poloostrov Chalkidiki, kde se nachází i Aristotelova rodná 

Stageira. Jak je z dané mapy patrno, Egejské moře bylo kulturní křižovatkou 

starověku, kde se stýkaly hnedle čtyři kulturně dosti odlišné, avšak vyspělé 

civilizace.  
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2. Ekonomická situace v oblasti Egejského moře2 mezi lety 700 p. n. l. až 
431 p. n. l.  

Ekonomická situace na námi sledovaném území v námi sledované době 

vychází z výše načrtnuté kulturní diverzity dané oblasti. Fakt, že se na nějakém 

území stýkají různé odlišné kultury ještě nutně nemusí zaručovat interkulturní 

výměnu informací, společenských zvyklostí a hodnot. K tomu je třeba nejen 

ochota daných kultur podělit se o své civilizační výdobytky a poznatky3, ale také 

informační kanály, kterými by tyto vlivy mohly co nejefektivněji a nejrychleji 

proudit mezi jednotlivými stranami. Tuto fluktuaci kulturních vlivů, nejen ve 

starověkých dějinách, sebou nesl především obchod mezi jednotlivými územími, 

jakožto svého druhu vedlejší efekt pohybu hmotných statků a kapitálu. Obchodní 

trasy, vzhledem k povaze doby, byly realizovány prostřednictvím buď pozemské 

či lodní dopravy. Na rozdíl od suchozemských tras, byla námořní doprava 

rychlejší a efektivnější jak díky možnosti pohybovat se po přímých, ničím 

neblokovaných, spojnicích jednotlivých území, tak díky větší rychlosti námořních 

flotil, oproti karavanám.   

Nelze si však zde vystačit pouze s nutnou podmínkou přítomnosti vodních 

ploch na březích daných území, ale je nutné přihlédnout i k jejich geografickému 

charakteru a povaze terénu a vodních ploch. Z tohoto pohledu se nám tak oblast 

Egejského moře jeví jako takřka ideální oblast. Přítomnost desítek ostrovů a zátok, 

činí z této oblasti jedinečné prostředí s ideálními podmínkami pro rozvoj loďařství 

a námořního obchodu. Nepřekvapí nás proto, že výroba lodí i schopnost jejich 

precizního ovládání byly ve starověkém Řecku na vysoce nadprůměrné úrovni. 

Středozemní, respektive Egejské moře, bylo tak doslova protkáno mnohostí 

                                           
2 Pro snazší orientaci uváděli převážně současné názvy geografických útvarů, které jsme 
popisovali. Aby se nám však lépe provázali ekonomické a politické souvislosti, pokusíme se 
nyní uvádět spíše názvy, které užívali staří Řekové.  
3 Jako příklad takových kultur můžeme uvést např. snahy starověké Číny o svou izolaci, za 
jejímž účelem vystavěla tzv. Velkou Čínskou zeď, nebo židovský národ, který si vždy v průběhu 
dějin zachovával velkou míru kulturní autonomie v rámci všech civilizacích ve kterých se 
v průběhu svých dějin nacházel, a to i přesto, že jednotlivé vlivy území, na kterých pobýval, 
jsou často jasně patrné.    
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námořních cest, propojujících 

jednotlivé pevninské celky,  

a to především za účelem 

obchodu a dopravy zboží. Na 

mapě č. 4 můžeme vidět  nejen 

náčrt nejvýznamnějších tras 

lodní i suchozemské dopravy, 

ale můžeme si všimnout  

i barevných zvýraznění 

nejvýznamnějších tras. Po výše zmíněných skutečnostech nás tak již nepřekvapí, 

že drtivá většina nejvýznamnějších tras lodní (avšak i suchozemské) přepravy se 

nachází v oblasti Egejského moře.  

Mapa č. 4 

 

2.1 Ionsko-Sicilská spojnice a Egyptská trasa 
 

Žlutě je na mapě vyznačena nejvýznamnější spojnice lodní dopravy mezi 

západním výběžkem Anatolie, počínaje dnešní Izmírskou zátokou, ostrovem 

Euboia, sousedícím s Attickým poloostrovem v čele s Athénami, odděleného od 

Peloponéského poloostrova, s nejvýznamnějším městským státem Spartou, 

Sarónským zálivem a dále pak přes Iónské moře směrem k Sicílii a jižní části 

Apeninského poloostrova.  

Černě je vyznačena spojnice ostrova Kréta s Egyptskými přístavními městy 

v deltě řeky Nil, především poté s Bolbitine4 a Tamiates5. Po ovládnutí Egypta 

Alexandrem Velikým se stává významným centrem především Alexandrie6.  

                                           
4 Obecně bylo toto město v antickém Řecku a Egyptě známo jako Khito (dnešní Rosetta). 
Přestože se název  Bolbitine oficiálně datuje až od Ptolemaiovské říše (332 p. n. l. až 30 p. n. l.) 
užíváme tohoto názvu ve shodě s Herodotovými zmínkami o tomto městě, kde jsou užity názvy 
Bolbitinum, Bolbitinon (WHEELER, J T. The geography of Herodotus, s. 363.). 
5 V období pozdní antiky bylo město přejmenované na Tamiat (dnešní Damietta). S nástupem 
slavné éry Alexandrie však Tamiates ztrácí své výsadní postavení (SMITH, W. Dictionary of 
Greek and Roman geography. vol 2., s. 1086.).  
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Není zde prostor pro podrobný popis ekonomických, politických a kulturních 

vztahů mezi Egyptem a oblastí Egejského moře. Uveďme pouze tolik, že Egypt 

měl pro formování Iónské filosofie význam nejvyššího stupně, jelikož jej údajně 

navštívili Thálés, Enopides7, Pythágoras, Eudóxos, Démokritos, Solon a Platón.8 

Spekulace o tom, že Egypt navštívil s Alexandrem Velikým9, považujeme za 

chabě podložené. Pro naše úvahy sice Egyptský vliv bereme v potaz, ovšem raději 

se držíme na střízlivější pozici, která uvažuje pouhé parciální vlivy v jistých 

oblastech a nekloníme se tak k minoritnímu proudu Bernal-Davidsonovské10 

školy, zvané též Diop-Olelalovská tradice11, která prosazuje názor, že filosofie  

a věda mají svůj původ vzniku v Egyptě a do Oblasti Egejského moře přichází 

s osidlováním tohoto území Féničany kolem 6. stol. p. n. l., kdy Féničané údajně 

obeplouvají celou Afriku12. Řecko by tak bylo možno interpretovat jako Fénickou 

koloniální oblast s jejími osadami, jak to činí např. Bernal13. 

Dodejme, že zatím co působení z hlediska obchodu je nepopiratelné,  

o vlivech kulturních uvažujeme raději separovaně a zdrženlivěji.      

                                           
6 Založena 331 p. n. l.  
7 Enopides z Chios (500 p. n. l.- 430 p. n. l. byl Řecký matematik a astronom.  
8 Srov. CAJORI, F. A history of mathematics, s. 15. ISBN 0-8284-2303-6. ;ROLLIN Ch.  
a BELL, J. The history of the arts and sciences of the ancient, s. 427.; BUDGE, E., Wallis, A.. 
The dwellers on the Nile: chapters on the life, history, religion and literature of the ancient 
Egyptians, s. 188.; MASOLO, D. A. African philosophy in search of identity, s. 20.  
9 Viz OLELA, H. From ancient Africa to ancient Greece: an introduction to the history of 
philosophy, s. 89.  
10 Viz AMPIM, M The Problem of the Bernal-Davidson school. In: SERTIMA, I., Van. Egypt: 
Child of Africa., s. 192.  
11 Viz MASOLO, D. A. African philosophy in search of identity, s. 21.  
12 HRYCH, E. Velká kniha vládců starověku.  
13 BERNAL, M. Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classcial Civilization. vol. 1, s. 73. 
K dalším významným stoupencům těchto názorů z řad egyptologů patří egyptologové Georg G. 
M. James ( Srov. JAMES, G. The Stolen Legacy, s. 75–76.) a Henry Olela (Srov. OLELA, H. 
From ancient Africa to ancient Greece: an introduction to the history of philosophy, s. 44; 77–
92; 101–102.). Rovněž by bylo možno jmenovat i egyptology jako jsou Diop, Obenga, Molfi 
Kete Asante, Yosef A. A. Ben-Jochannan, Kwame Nantambu. Pro bližší představu o tvrzeních 
této minority i o jejich kritice srov. AMPIM, M. The Problem of the Bernal-Davidson school. 
In: SERTIMA, I. Van. Egypt: Child of Africa, s. 192. Mezi filosofy jsou to poté W. E. B. Du 
Bois či Alain Locke, kteří se přidržují této teorie.     



 

 58

2.2 Evropské trasy 
 

Než posoudíme dále kulturní vliv jihu Evropy na oblast Egejského moře  

a Chalkidiki, podívejme se opět nejprve na mapu č. 2. Z tohoto pohledu nám bude 

patrné, že nikoli jižní Evropa měla vliv na toto území, ale právě z oblasti 

Egejského moře přicházely kulturní vlivy do jižní Evropy, a to především na 

Sicílii a jih Apeninského poloostrova. Přestože i tento vliv je na mapě vyznačen  

(a to modrou barvou), uvažujeme jej pouze jako zprostředkovaný skrze Attický 

poloostrov. Navíc je nutno přiznat, že zatímco v oblastech dnešního Egejského 

moře, Egypta a Anatolského poloostrova byly rozkvetlé kultury, civilizační úroveň 

jižní a jihozápadní Evropy té doby, byla značně nižší14. Podobným způsobem 

uvažujeme také o trasách na jihovýchod a východ Evropy, přestože tyto trasy jsou 

na mapě rovněž barevně vyznačeny (první jmenovaná zelenou barvou, druhá 

barvou fialovou).  

Trasa na východ vedla přes Helléspont (Dardanely) dále do Propontis 

(Marmarské moře)15 a dále do Euxinos Pontos (Černé moře). Oblasti Chalkidiki se 

s největší pravděpodobností vyhnul její zásadní ekonomický vliv, díky postavení 

Chalkidiki na severozápadě, oproti Héllespontu na severovýchodně z pohledu 

Efezu či Troye, odkud lodě nejčastěji vyplouvaly dále do oblasti Marmarského  

a Černého moře. Je však důležité odlišovat kulturní a ekonomickou výměnu. 

Zatímco kulturní výměna směřovala jednoznačně spíše z oblasti Egejského moře 

na jihovýchod a východ Evropy, s toky zboží a ekonomickými vztahy tomu tak 

                                           
14 Nemáme však nijak v záměru snižovat hodnotu těchto kultur. Řečeným máme spíše na mysli, 
že tyto kultury méně zasahovaly a ovlivňovaly dění na námi sledované oblasti a jejich význam 
pro kulturní spění v těchto oblastech považujeme pouze za minimální.  
15 Staří Řekové nazývali toto moře Propontis (pro-před + pont-moře), jelikož od sebe oddělovalo 
Egejské a Černé moře, respektive bylo tím mořem před mořem Černým. Dnešní název 
Marmarské moře pochází z řeckého µάρµαρον (mramor). Moře bylo zřejmě pojmenováno dle 
ostrova Marmara, kde se těžil mramor. Název Propontis je doložitelný již z řecké mytologie, 
kdy se po vodní ploše s tímto názvem plaví Argonauti, a kde v této části příběhu dojde k vraždě 
krále Cyzicuse, Jásonem nebo Héraklem, kteří tak jednali v seboobraně, jelikož Cyzicus je 
napadl v domnění, že se jedná o jeho Pelasgské nepřátele (srov. FITCH, Edward. Apollonius 
Rhodius and Cyzicus. In: The American Journal of Philology, 1912, vol. 33, no. 1, s. 43–56.  
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jistě být nemuselo. Mohla by tomu nasvědčovat i mapa Dionýsia Periegeta16 (viz 

mapa č. 5).                                                                                                                                 Mapa č. 517
 

Na této mapě je v dobové 

znalosti tehdejšího světa zachycena 

především jižní a jihovýchodní 

Evropa a z části též Evropa 

východní, zatímco střední, severní a 

západní Evropa absentuje. Takto 

tedy vlivy posledně jmenovaných 

částí Evropy považujeme za takřka 

neprokazatelné. Oblast Chalkidiki 

se tak jeví jako vstupní brána nikoli do jedné čtvrtiny Evropy, jak by se mohlo 

zdát z dnešního pohledu, ale do celých jejích dvou třetin. Tato skutečnost dle 

našeho úsudku tak vyvyšuje strategický význam tohoto poloostrova, jak 

z ekonomického, tak z i politicko-vojenského, s nimiž se samozřejmě pojí  

i kulturní jako nutný vedlejší důsledek.      

2.3 Královská cesta 
 

Jak jsme již poznamenali, Evropa, vyjma západní části Středozemního moře 

(Mesogeios) neměla významnější vliv na námi sledovanou oblast, tj. v úzkém 

pojetí oblast poloostrova Chalkidiki, v širším pojetí oblast Egejského, respektive 

Středozemního moře. Egyptské vlivy sice připouštíme jako výraznější, avšak 

v mnoha případech těžko doložitelné. Byla tedy oblast Egejského moře opravdu 

v jistém smyslu autonomní, kulturně izolovanou oblastí, z jejíhož epicentra 

probíhal export vlivů Řecké civilizace do všech světových stran? A nebo bychom 

přeci jenom mohli vystopovat ještě nějaký vliv na území Egejského moře, který 

                                           
16 Známý též jako Dionýsios z Alexandrie, který žil zřejmě za Hadriána 117 p. n. l. –138 p. n. l., 
jak se usuzuje z veršů 112–134 akrostické básně Dionusiiou tôn entos Pharou, a z veršů 522–
532 Hermes Epi Hadrianou.   
17 Přestože Dionýsios pocházel zřejmě z první poloviny druhého století p. n. l., mapa zřejmě 
ukazuje Řecké povědomí o okolním světě zhruba kolem roku 405 p. n. l., jelikož se jedná 
pravděpodobně pouze o zpracování starších kartografických údajů.   
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bychom mohli popsat jako rovnocennou mezikulturní výměnu? Jazykem dnešní 

doby bychom se tázali po interkulturním dialogu.  

Takto se dostáváme k poslední z vyznačených tras na mapě č. 4. Zde jsou 

červeně vyznačeny suchozemská trasa vedoucí ze střední Asie přes Anatolský 

poloostrov a dvě nejvýznamnější lodní trasy vedoucí z měst jako byly 

Halicarnassos, Smyrna, Troya, Milétos či Ephesos. Trasa směrem na jih vedla 

nejprve přes ostrov Kréta, odkud obchodníci dále putovali nejčastěji do Egypta  

a měst jako byla Bolbitine a Tamiates. Trasa směrem na sever či severovýchod, 

směřovala opět do oblasti Chalkidiki, popř. do Abdér, Maronie, Stryme, Aenos, 

neboli do měst na východě severního břehu Egejského moře.   

Tyto lodní trasy však již pouze exportovaly zboží, které se na území Ionie, tj. 

východního břehu Egejského moře, dostává z blízkého východu. Jedná se tedy  

o suchozemskou trasu přes Anatolský poloostrov a dále do středu území obklopeného 

Středozemním, Černým a Kaspickým mořem. Z jihovýchodní strany poté Perským 

zálivem, avšak Arabský poloostrov jako takový, je zřejmě v námi sledované době 

kulturně izolované, respektive z našeho pohledu nevýznamné, prostředí, které nijak 

nezasahuje do tehdejších mocensko-politických vztahů. Výjimku snad může tvořit 

pouze historická oblast shodná s rozlohou současných Spojených Arabských 

Emirátů, která náležela jak k perské, tak k Alexandrově říši (viz níže).  

Trasa, o které je zde řeč, se nazývala Královská stezka (mapa č. 6), kterou 

nechal opravit a prakticky nově vystavět Achaimenovský král Darius I v pátém 

století p. n. l.  Tato cesta vedla z města Susa přes města Opis (s možnou drobnější 

oklikou přes Babylon) Arbela, Ninive, Melitene, Mazaka, Pterii, Ancyra, Gordion 

až do Sardis a dále vedlo již rozcestí buď do Efezu (odkud vedla námi popsaná 

trasa na poloostrov Attika a do Athén) či přes Pergamon18  do Troye odkud 

putovalo zboží dále po dvou námořních trasách. První trasa vedla přes Helléspont 

(Dardanely) dále do Propontis a dále do Euxinos Pontos (Černé moře), druhá 

směřovala právě na Chalkidiki, odkud putovalo zboží pozemními trasami dále po 

                                           
18 Od názvu tohoto města je odvozen název pro psací materiál vyrobený z kůže a nahrazující 
dobové papyrové svitky – pergamen.  
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jihovýchodě Evropy. 

Tato cesta byla však 

samozřejmě 

obousměrná, tj. obchod 

proudil jak ze Susa tak 

ze Sardis19.  

                                                                         Mapa č. 6 

2.4 Jiné trasy 
 

Konečně bílou barvou jsou na mapě č. 4 značeny další významné trasy, které 

byly využívány lodní přepravou. Tyto trasy však nejsou natolik významné 

vzhledem k námi sledované oblasti Chalkidiki. Pravdou ovšem zůstává, že námi 

vyjmenované trasy (viz výše) byly těmi nejdůležitějšími a další měly až 

sekundární charakter, přestože lodní trasy směřující především na Kypr a z Kypru 

dále na blízký východ či trasy se svým počátkem i cílem v městech Balagrae 

(dnešní Bayda) a Kyréné (byly nazývány Athénami Afriky; dnešní Shahhat), byly 

rovněž pro antický svět poměrně zásadní. Za zmínku stojí, že tato města byla 

Řeckými koloniemi a sehrála významnou roli v průběhu druhé Peloponézské 

války, když podpořila Spartu, jak uvádí i Thukydidés20.  

Z výše uvedeného je tedy patrné, že poloostrov Chalkidiki byl významným 

kulturním a ekonomickým uzlem, spojujícím hnedle čtyři významné přepravní 

trasy vodní a pozemské dopravy. Díky jeho strategické poloze na severu 

                                           
19 Blíže viz GRAF, D. F. The Persian Royal Road Systém. In: GRAF, D. F. ed. Achaemenid 
history, s. 167–189. 
20 Srov. WILSON, A. Cyrenaica and the Late Antique Economy. In: TSETSKHLADZE, G. ed. 
Ancient West & East. vol. 3, s. 143–154. STRASSLER, R. B. ed. The Landmark Thucydides 
edition, s. 456.  
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Egejského moře a svému ideálnímu tvaru přírodně vzniklého přístaviště, bylo 

Chalkidiki jedinečnou kulturní a přepravní křižovatku antického Řecka.  

3 Politická situace na území Středozemního a Egejského moře mezi lety 
700 p. n. l. až 431 p. n. l.  

Pro naše účely výzkumu možných dobových náboženských vlivů na 

Aristotelovo myšlení je nyní dále třeba prozkoumat a zmapovat politickou situaci 

a její proměny v oblasti Egejského a moře, které staří Řekové zvali Mesogeios 

(Středozemní moře)21. Podívejme se tedy nyní na přibližný stav, ve kterém se 

                                           
21 Přestože bychom rádi užívali původních názvů jednotlivých geografických objektů, o kterých 
hovoříme, nelze tomu tak vždy. Raději tedy u některých slov ustoupíme od patvarů, které by 
vznikly českým skloňováním Řeckých názvů, a budeme užívat názvy současné. Pokud se tedy 
bude jednat o tento případ, pokusíme se upozornit v poznámce pod čarou.  
 Řecký název Mesogeios  je právě případem výše zmíněného problému. Využijeme tedy 
toho, že i možný překlad tohoto názvu do českého jazyka by zněl cosi jako Střední území (µεσο 
- střední + γαιος, země, území) a budeme dále hovořit o Středozemním moři. Ostatně i pro 
případ, že by bylo zapotřebí komparovat naše poznatky s jinou časovou etapou (ať již čtenářem 
nebo námi) jeví se jako vstřícnější užívat název Středozemní moře. Středozemní moře neslo 
totiž ve své historii více názvů, jako např. v latině Mediterraneus (středozem), Mare Nostrum 
(Naše moře), Římani vedle tohoto latinského názvu užívali jako jeho ekvivalent označení Mare 
Internum. Ve Starém zákoně je uveden název: „Moře, jež překáží“ (Deut. 6:24; Joel 2:20)  či 
„Mo ře Filištínských“ (Exod. 12:81). Nejčastěji se však objevuje název "Velké moře" (Num. 
34:6, 7; Josh. 1:4, 9:1, 15:47; Ezek. 47:10, 15, 20). Dnes je v hebrejštině pro toto moře název 
HaYam HaTikhon (ַהִּתיכֹון ַהּיָם), "Střední moře". Toto označení vychází z německého Mittelmeer. 
Zajímavým se může zdát, že v současné Turečtině se Středozemní moře nazývá Akdeniz (Bílé 
moře). Rovněž v arabštině se užívá název Al-Baħr Al-Abyad Al-Muttawasit (PQQQQQQQRSTا VQQQQQQQQWXYا 
ZQQQQQQQQ[\]^Tا), tj. Střední bílé moře. Proč se hovoří o „středu“ a „středu území“ nám může být 
jasnější, srovnámeli naše poznatky s mapou Dionýsia Alexandrijského – viz mapa č. 5 (Blíže 
k dějinám Středozemního moře viz PINE, L. G. The middle sea: a short history of the 
Mediterranean. Newton Abbot: David and Charles, 1973. ISNB 0715352326.; NORWICH, 
John, Julius. The Middle Sea : a history of the Mediterranean. New York: Doubleday, 2006. 
ISBN 9780385510233.; BROODBANK, Cyprian. The making of the Middle Sea : a history of 
the Mediterranean from the beginning to the emergence of the classical world. Oxford; New 
York: Oxford University Press, 2013. ISBN 9780199999781.).  
  Zajímavým by se mohlo zdát, že v současné bulharštině, makedonštině a srbštině se jako „Bílé 
moře“ nazývá pouze moře Egejské. Svědčit to může, dle našeho soudu, o dvou skutečnostech. 

 



 63

nacházela námi sledovaná oblast z hlediska politicko-mocenských pohybů a změn.  
   

3.1 Období před Řecko-perskými válkami  
 

Při pohledu na mapu č. 7 si 

můžeme všimnout dvou politicky 

odlišných oblastí. První oblast 

tvoří společenství městských 

států obklopujících Egejské moře. 

Toto společenství lemuje celé 

pobřeží Egejského moře, a to 

včetně průlivu Helléspont (dnes 

Dardanely) a oblasti Propontis 

(dnes Marmarské moře). 

K tomuto společenství rovněž 

náležely strategicky významné 

ostrovy Kréta a Rhodos.          Mapa č. 7 

K tomuto společenství městských států však nenáleželo východní pobřeží 

Maninského poloostrova (centrální Řecko), kde se nacházela oblast Thessal a severní 

část Makedonie, která zasahovala i do vnitrozemí poloostrova Chalkidiki, jež však 

svými pobřežními oblastmi náležel ke spolku městských států. Rovněž severozápadní 

výběžek Euboie byl od tohoto společenství separovaný a družil se k tribálním 

oblastem. Na východě, tj. na své Anatolské části, hraničilo toto společenství 

                                           
Buď nám to napovídá cosi o významu, které mělo Egejské moře pro tyto jihovýchodní národy, 
oproti celku Středozemního moře, anebo (což se nám zdá jako pravděpodobnější varianta) se jako 
„Bílé moře“ označovala nejčastěji celá východní část Středozemního moře, oproti západní části. 
Egejsklým se toto moře nazývá pravděpodobně odvozeně od řeckého slova pro vlny: αἶγες – aiges. 
Ovšem možná jsou též mytologická vysvětlení jako např. od jména Aegea, jež byla královnou 
kmenu Amazonek a údajně v tomto moři utonula.  Dalším utonulým, po kterém by se dané moře 
mohlo jmenovat je Aegeus, otec Thesusův, jež se v moři utopil v žalu nad domnělou ztrátou syna. 
Rovněž alternativním jménem jednoho z hekatoncheirů, Briarea, bylo Aigaion, v doslovném 
překladu cosi jako „mořská koza“. Mytologie prostým vysvětlením, jakožto alternativy 
k etymologickému původu názvu můžeme ještě uvést variantu odvozená názvu Egejského moře od 
jména města Aegae, které leží na severovýchodním břehu Peloponéského poloostrova. 
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s historickými územími Frýgie, Mysie, Kárie a především Lydie, která později tuto 

oblast spojí pod jednotnou říši. Takto situace na jihu Balkánského poloostrova 

vypadala těsně před začátkem pátého století před naším letopočtem, kdy začíná 

ionské povstání, které rozpoutá Řecko-perské války22.  

3.2 Achaimenovská říše mezi lety 490 p. n. l. až 479 p. n. l. 
 

Abychom lépe porozuměli dění v oblasti Egejského moře mezi lety 490 p. n. 

l. až 479 p. n. l., je více než vhodné zmínit se podrobněji o Achaimenovské říši  

a zmapovat její územní vlivy mezi těmito lety.   

3.2.1 Události před zformováním Achaimenovské říše v letech 678 p. n. l.  

až 550 p. n. l. 
Mapa č. 8 

Začněme situací na 

Anatolském poloostrově 

na počátku šestého 

století p. n. l., kterou 

zachycuje mapa č. 8.  

V tomto období ovládá 

západní polovinu 

Anatolského 

poloostrova Lýdie, pod 

vedením krále 

Alyattese23, který zde 

vládne až do roku 550 p. n. l. Druhá polovina je rozdělena mezi Médskou říši  

a Cilícii. Tyto byly od Lýdie odděleny hranicí tvořenou Červenou řekou - Halys 

(dnes Kizilirmak), která oddělovala Lýdii na severovýchodě a Médskou říši na její 

                                           
22 Tyto války budou ukončeny především bitvami u Marathonu (490 p. n. l.), Salamíny (480 p. 
n. l.), Platají (479 p. n. l.) a bitvou u Mykalé (479 p. n. l.), které se odehrály ve stejný srpnový 
den na spojnici Attického poloostrova s mysem Mykalé u Milétu. Tyto bitvy znamenaly 
definitivní porážku Achaimenovské říše a její vytlačení z Maninského poloostrova. 
23 RAMAGE A. a CRADDOCK, P. King Croesus' gold: excavations at Sardis and the history of 
gold refining, s. 18.  
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nejzazší části na severozápadě a Tauruskými horami na jihovýchodě, které Lýdii 

oddělovaly od Cilície. Přibližným středem těchto tří hranic bylo Slané jezero 

(jezero Tuz). Východní hranici tehdejšího rozložení území Anatolského 

poloostrova tvořila řeka Pyramos (dnes Ceyhan), která tvořila hranici Cilície 

s Chaldénskou říší na jejím jihovýchodě a Eufratem, který odděloval Cilícii na 

jejím severovýchodě od říše Médské.Střední hranici Cilície a Médské říše poté 

přibližně tvořilo jihovýchodní koryto Halysu (viz mapa č. 9). 
Mapa č. 9 

Další vývoj na tomto území 

přináší postupné formování 

Novo-babylónské říše  

(626 p. n. l. až 539 p. n. l.), 

která postupně spojila 

severovýchodní část 

Cilície, Chaldénskou říši 

rozšířenou o jihozápadní 

hranici Médské říše  

a jižní část Arabského 

poloostrova (viz mapa  

č. 10)24.  

 

 

 

Mapa č. 10 

3.2.2. Achaimenovská říše v letech 492 p. n. l. až 479 p. n. l.  
 

Dle Behistunského nápisu, který líčí rozsah této říše ve svém pravděpodobně 

                                           
24 Blíže k roli Novo-Babylonské říše v událostech předcházejících zformování Achaimenovské 
srov. ORNAN, T. The Triumph of the Symbol: Pictorial Representation of Deities in 
Mesopotamia and the Biblical Image Ban, s. 1–18.  
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největším rozkvětu (viz mapa č. 11)25, víme takřka jistě, že Chalkidiki tvořilo 

nejzazší opěrný bod Achaimenovské říše minimálně až do bitvy u Salamíny, která 

se udála roku 480 p. n. l.            Mapa č. 11 

Severní oblast 

Egejského moře, včetně 

Chalkidiki, připojuje však 

až Achaimenovský král 

Darius I. (522 p. n. l. až 486 

p. n. l.) v roce 492 p. n. l. při 

tažení vedeném Mardoniem, 

aby potrestal revoltující 

Ionská města, který získává 

jih a západ Thrácie  

a připojuje i Makedonii, jakožto autonomní, avšak závislé území. Při tomto tažení 

získává také poloostrov Chalkidiki, přičemž cesta Mardoniova tažení vede přes 

jeho severní část, avšak zdá se, že při prvním tažení Mardonius na poloostrov 

samotný nevstoupil a pozemní cestou pokračoval přímo do Pelly. Jeho flotila se 

údajně spokojila se získáním ostrova Thasos, který byl pro Achaimenovskou říší 

významným finančním přilepšením26. Otázkou může být, jakým způsobem mohla 

poznamenat tato první cesta Stageiru. Jako nejpravděpodobnější se nám jeví 

scénář, že po potrestání Iónských měst na západě Anatolského poloostrova, 

pokračoval Darius I. s Mardoniem dále na severozápad s intencí rozšířit říši. Toto 

rozšíření však zřejmě neprobíhalo ve válečně-ničivém duchu, ale spíše 

diplomatickou cestou, jak o tom svědčí Herodotovy zmínky o tom, jak Mardonius 

svrhával Řecké tyrany (zde ve významu vládce) a dosazoval demokratické 

vlády27. Rovněž fakt, že jeho flotila zřejmě získala Thasos bez jakéhokoli kladení 

                                           
25 Mapa zachycuje postupný růst Achaimenovské říše pod jednotlivými panovníky.   
26 Hdt. 6.44.1 (HERODOTUS. Herodotus with an English translation by A. D. Godley. 
Cambridge: Harvard University Press. 1920. Dostupné z: 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0126%3Abook%3
D6%3Achapter%3D44%3Asection%3D1 ).  
27 Jeho záměrem však bylo pravděpodobně pouze oslabit politickou moc daných území, která by 
se stala nejednotnou, aby další průchody jeho armády byly co možná nejsnazší. Je tedy ošidné 
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odporu28 nasvědčuje klidnějšímu průběhu první vlny Achaimenovské expanze na 

západní stranu Egejského moře. Chalkidiki, včetně Stageiry bylo tedy zřejmě 

ušetřeno nějakých vážnějších následků vstupu pod Achaimenovskou říši.  

Druhé tažení, které Mardonius uskutečnil již se synem Daria I. Xerxesem, 

kterého přesvědčil, že musí pomstít otcovu porážku, se událo v roce 480 p. n. l.  

a při tomto tažení již pochoduje perská armáda přímo přes východní pobřeží 

Chalkidiki a skrze Stageiru (viz mapa č. 12).        

Vzhledem k Mardoniovým záměrům, stát se v nově dobyté Řecké satrapě 

guvernérem, jelikož se mu tato země líbila, jak dokládá Herodotus29, lze usuzovat, 

že se Stageira opět nedočkala větší újmy.   

Mardonius30 byl však zrazen makedonským králem Alexandrem I., který se 

přiklonil na stranu Athén.31 Ten však v následných opatřeních trestá Athény, se 

kterými následně hodlal uzavřít smír. Ty jej však odmítají a dochází k bitvám  

u Mykalé a Platají, kde je roku 479 p. n. l. Mardonius zabit32 a Achaimenovská 

říše poražena.              Mapa č. 12 

Achaimenovská říše tedy 

v letech 492 p. n. l. až 479 p. 

n. l. ovládala celou severní, 

východní a jižní část 

Egejského moře, a rovněž 

držela kontrolu prakticky nad 

celým Euxinos Pontos vyjma 

severovýchodní části pobřeží, 

kde počínaje pohořím  

                                           
interpretovat tuto skutečnost prismatem dnešní doby, kdy „šíření demokracie“ nabývá zcela 
jiných významových konotací. Srov. Hdt. 6.43.3.   
28 Takto se zmiňuje Herodotus, že Thasisané byli podmaněni Mardoniem, jelikož nebyli příliš 
schopní zvednout ruce k odporu. Srov. Hdt. 6.44.1.   
29 Srov. Hdt. 7.6.1. 
30 Dle Herodota špatný rádce, dobrodruh a člověk co působí rozbroje. (srov. Hdt. 7.6.1).   
31 Tato skutečnost by mohla rovněž mnohé napovědět o povědomí ¨severu Egejského moře  
o své kulturní příslušnosti.  
32 Dle Herodota a Plútarcha, jej Sparťan Arimnestus zabil kamenem.     



 

 68

 

Kaukasos (dnešní Kavkaz) měla stálou převahu Skýtská říše. Lze tedy usuzovat, 

že kulturní a ekonomický význam Chalkidiki v této době kulminuje a severní část 

Egejského moře s tímto poloostrovem v čele nabývá na své důležitosti jakožto 

opěrný strategický bod Achaimenovské říše.  

3.3 Války Délského spolku v letech 477 p. n. l. až 449 p. n. l.  

Po přesvědčivém vítězství u Mykalé a Platají doslova hnalo Xerxese pryč 

z oblasti Egejského moře a spojená vojska v čele s Athénskými a Sparťanskými 

válečníky dobyla významné opěrné body v podobě měst Sestos a Byzantium  

a získala tak kontrolu nad Helespontem a Propontis. Fakt, že Sparťanské vojsko se 

po dosažení tohoto úkolu odmítlo podílet na dalších válečných událostech 

spojených s oslabenou a postupně zanikající Achaimenovskou říší, svědčí o tom, 

že zde zřejmě nastaly rozpory. Jednalo se zřejmě o způsob chápání společné mise 

počínaje Mykalé a Platajemi a konče přenesením válečné linie do severní oblasti 

Egejského moře a Propontis, tj. dále od Peloponésu a Attiky.  Zatímco Sparta  

a několik menších spojenců, chápali toto tažení jako dokončení obrany tohoto 

území, bez expanzivních intencí, Athéňané a nově utvářející se Délský spolek 

viděli v této situaci šanci k převzetí moci nad větším, bohatým územím. Athény se 

staví do čela nově „nadefinované“ armády, která v dějinách vystupuje pod názvem 

Délský spolek33, a upevňují si tak pozici městského státu vévodící oblasti 

Egejského moře a Propontis (viz mapa č. 13). 

  

 

                                           
33 Založen 478 p. n. l. Poznamenejme, že název Délský spolek dostává toto uskupení až  
u pozdějších historiků, kteří jej odvozují od setkání na ostrově Délos. Na tomto ostrově ležela  
i pokladnice spolku (odvezena až Periklem do Athén 454 p. n. l.), jelikož toto místo neslo jistou 
symboličnost díky místnímu chrámu a tedy punc jisté neutrálnosti, respektive sjednocení na 
základě společných religiózních a kulturních hodnot. Obecně se tomuto spolku říkalo „Athéňané 
a jejich spojenci“. Srov. RHODES, P. J. A history of the classical Greek world: 478–323 BC,  
s. 18.; ARTZ, J. The Effect of Natural Resources on Fifth Century Athenian Foreign Policy and 
the Development of the Athenian Empire. s. 2. ISBN 978-3-639-08667-6.  
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Mapa č. 13 

Délský spolek nově 

pod vedením Athén 

podstupuje několik dalších 

střetů s Achaimovskou říší 

v severní oblasti Egejského 

moře (viz mapa č. 14). Dvě 

nejvýznamnější bitvy roku 

475 p. n. l. na tomto území 

byly svedeny na ostrovech 

Thasos, Skyros a ve městě 

Eion ležícím jižně pod 

známější Amfipolis. Délský 

spolek tak spojnicí 

Byzantium, Sestos, Thasos, Skyros, respektive Eion, získává kontrolu nad celým 

jihovýchodem Evropy a Achaimenovská říše je definitivně zatlačena na Anatoslký 

poloostrov. 
Mapa č. 14 

Očividná snaha Délského spolku, 

získat Thasos a severní břeh 

Egejského moře v čele s Chalkidiki, 

však nebyla z našeho pohledu tak 

osvoboditelsky bezelstná, jak by se 

mohlo zdát. Achaimenovská říše 

získává Thasos a Chalkidiki při svém 

prvním tažení především jako svůj 

hlavní zdroj příjmu a kromě 

vojenského strategického bodu se 

Chalkidiki a Thasos (jak jsme ukázali 

již výše v pojednání o ekonomických 

vztazích na tomto území) stávají 

především ekonomickým opěrným bodem této říše. V oblasti severu Egejského 

moře, počínaje pobřežím naproti Samothrace a konče ostrovem Thasos a jemu 
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protilehlými městy v deltě řeky Strymón (Amfipolis, Eion, Agilos, Fagres)34, byly 

významné zlaté doly a toto území vynášelo něco mezi 200 až 300 talenty ročně35. 

Je také třeba si uvědomit, že být opěrným bodem Délského impéria jistě byla zcela 

jiná úloha, než být opěrným bodem zrcadlově obrácené Achaimenovské říše. 

Vzhledem k velikosti, bohatství a kulturní vyspělosti této říše a území, která 

zabírala, je možné usuzovat na nebývalý rozkvět této oblasti a živou ekonomickou 

a interkulturní výměnu. Tomu by poté nasvědčovala Skutečnost, že při druhém 

tažení procházel Mardonius již přímo přes sever a vnitrozemí poloostrova  

a především přes Stageiru (viz výše; viz mapa č. 12), která tedy s největší 

pravděpodobností zažila mezi lety 492 p. n. l. až 479 p. n. l. nebývalý 

ekonomicko-kulturní rozkvět. Tento rozkvět nebude nikterak umenšen ani 

v budoucnu, díky svému blízkému sousedství36 s hlavním městem Makedonské 

říše, s Pellou, která postupně začne hrát významnou politicko-kulturní úlohu v této 

oblasti.       

Athény a Délský spolek posiluje tedy jak ve vojensk-strategické, tak 

ekonomické sféře a stává se jasně dominantní na území Egejského moře. Spolek 

podniká další výpravy vedené Cimonem37 v postupné invazi dosahuje nebývalých 

vítězství v bitvách u Eurymedonu (466 p. n. l.), území v oblasti tehdejší Lýcie na 

jihu Antaloského poloostrova, a zahání armádu Achaimenovské říše na ústup. 

Cimonovi úspěchy zastaví až neúspěšná podpora Egyptského povstání a tříleté 

obléhání Memfisu, které byly hlavními událostmi druhé poloviny pátého století p. 

n. l. Příměří uzavřené 451 p. n. l. paradoxně však otevírá nové válečné konflikty, 

jelikož se Cimon plně zaměřuje na dobytí Kypru.  

 

                                           
34 Tedy necelých čtyřicet kilometrů od Stageiry.  
35 Srov. VINTAGE, Hugh Johnson. The Story of Wine. New York: Simon and Schuster, 1989.  
s. 39. ISBN 085533696X.; HAMILTON, H. C. a W. FALCONER. The Geography of Strabo. 
vol. 1. London: George Bell & Sons. 1903. s. 504–518.; APPIAN. The Foreign Wars. New 
York: The Macmillan Company, 1899. s. 63-66.; Z dobových záznamů možno srovnat s: Hom. 
Il. 13.1 (HOMER. The Iliad: With an English translation by A. T. Murray. vol 1. Cambridge; 
London: Harvard University Press; William Heinemann, 1924.).   
36 Jedná se zhruba o 123 km.  
37 Athénský stratégos (510 p. n. l. – 450 p. n. l.).  
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Mapa č. 15 

Ani tato výprava však není úspěšná, Cimon 

umírá a Athénská armáda se jen s obtížemi 

stahuje z tohoto území. Athéňan Callis sjednává 

zhruba v roce 449 p. n. l. smír mezi Délským 

spolkem a Achaimenovskou říší. Ionská oblast 

tak získává autonomii na této říši a její oblast je 

vymezena třemi dny chůze od Egejského moře 

(viz mapa č. 15).  Rovněž je zakázán přístup 

perskému loďstvu do této oblasti38.   

3.3. Období mezi lety 449 p. n. l. – 431 p. n. l.     

Přestože jsme si zvykli datovat války Délského spolku s Achaimenovskou 

říší do roku 449 p. n. l. mimo jiné díky tomu, že Hérodotos zde končí své 

vypravování, zdá se, že se opravdu otevírá nová éra oblasti kolem Egejského 

moře. Achaimenovská říše je oslabena, a přestože je vítězství na straně Délského 

spolku a Athén, tak je to do jisté míry vítězství pyrrhónské. Spolek, ale především 

Athény, jsou již zcela vyčerpány po porážkách u Kitia a Salamis (na Kypru) 

v letech 451 p. n. l. – 450 p. n. l. Oblast je však stabilizovaná, takže se zdá, že 

Athény a s nimi celá tato oblast, přestávají věnovat své úsilí a finance na válečná 

tažení, a soustředí se na vnitro státní (městské) záležitosti a na obchod.  

Takto se to však jeví ještě z pohledu Řecko-Perských válek a nikoli 

z pohledu z vnitřku oblasti Egejského moře a jeho interní politiky. Z tohoto 

pohledu se nám události mohou jevit značně jinak. Po Cimonově vítězství  

u Eurymedonu (466 p. n. l.) jsou to právě vnitropolitické události, které nakonec 

předurčí neúspěch Athénské invaze na Kypr v letech 451 p. n. l. – 450 p. n. l. 

Spory počaly mezi Peloponézským spolkem v čele se Spartou za podpory Théb  

 

                                           
38 Srov. Diod. Sic. 12.4 (DIODORUS SICULUS. Library of History, Volume IV, Books 9-12.40. 
vol. 4.  New York: Harvard University Press, 1989. ISBN 0674994132.).  
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Mapa č. 16 

a dalších menších městských států, a mezi 

Délským spolkem v čele s Athénami a za 

podpory Argosu. Konflikt, který se běžně 

nazývá „První peloponéská válka“, je 

nejčastěji 39 datován od Oenonské války rokem 

460 p. n. l. Pro zkrácení a zjednodušení je 

možné říci, že Athéňané kontrolují průběh 

sporu jak ze strany flotily, tak z pozice 

pozemního vojska. Porážkou u Tanagra roku 

457 p. n. l. se však pozvolna začíná situace měnit. Athéňané tvrdě kontraatakují,  

a počínaje bitvou u Neophyty v témže roce, v krátké době získávají celou oblast 

Boetie (viz mapa č. 16) s výjimkou Théb. Periklés si v průběhu roku 454 p. n. l. 

podmaní část Achaiské oblasti okolo měst Sicyon a Acarnania, avšak narazí  

u Oeniadey, při snaze získat kontrolu nad Korintským zálivem. V roce 451 p. n. l. 

se vrací Cimon z válečných tažení na východě Egejského moře a uzavírá se 

Spartou pětileté příměří, v důsledku hrozby ze strany sílící Makedonské říše. Toto 

příměří bylo však porušeno tzv. „Druhou svatou válkou“, kdy Sparta odňala Delfy 

z oblasti Fókis (viz mapa č. 17). Fókiané 

byli však spřátelenou nepřímou državou 

Athén a tak je skrze Fókis a Delfy 

porušen mír již roku 448 p. n. l. 

V údajně krátké a takřka bezeztrátové 

válce, která nikterak neovlivnila běžný 

provoz věštebných služeb přijivším 

poutníkům 40, vytlačili Athéňané 

Sparťany z Delf a navrátili je opět 

k Fókis. V roce 446 p. n. l. vypuká, ve 

                                           
39 Srov. PAUSANIAS, J. G. F.. Pausanias's Description of Greece, s. 138.; FRANCIS, E. D.  
a VICKERS, M. The Oenoe Painting in the Stoa Poikile, and Herodotus' Account of Marathon. 
In: The Annual of the British School at Athens. 1985, vol. 80, s. 99–113.; Z dobových zdrojů 
srov. Thuc. 1.101 (CRAWLEY, R Thucydides: The Peloponnesian War.). 
40 DILLON, M. Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece, s. 51.  



 73

stále nestabilní oblasti Boeotie, povstání vedené uprchlíky, kteří ostrov opustili 

roku 447 p. n. l. krátce po jejich “vítězství“ v Delfách. Po svém návratu spouštějí 

revoltu, proti které vytáhne Tolmides s více jak dvěma lochosy41. Po počátečních 

střetnutích u vesnice Chaeronea, které dopadlo ve prospěch Athéňanů, a vesnice 

Coronea, kde zaznamenali povstalci vítezství, se spor vyřešil diplomatickou 

cestou. Boeotie vyjednala smírčí odstoupení z Délského spolku a svou bezpečnost 

vůči Athénám. Toto povstání však vedlo k nepokojům na ostrově Euboea  

a v Megaře, což opět oživilo starý konflikt mezi Spartou a Athénami, kterému 

mezitím vypršel Cimonem dojednaný smír42. Ten byl zažehnán dojednáním 

třicetiletého míru (na přelomu let 446 p. n. l. – 445 p. n. l.), který končí tzv. „První 

Peloponéské války“.  Tento mír znával jak Délský spolek, tak Athénská území, 

jako právoplatná, stejně tak jako území Sparťanská a další území Peloponéského 

poloostrova, která si mezi sebou Sparťané a Athéňané vypořádaly v rámci boje  

o nezávislost Megarských přístavních měst43. Zároveň byl dojednán i systém 

smírčích řízení při konfliktu o nějaké území, která si do rozhodnutí ponechávala 

strana, která jej dosud měla v držení.  

Porušení tohoto míru přichází však již po třinácti letech v roce 435 p. n. l., 

kdy byl dobyt ekonomický rival Athén, Korynt. V reakci na podpoření a následné 

zabrání oblasti Epidamus se Corcyra (další z Korintských kolonií) úspěšně 

pokusila dobýt Korynt prostřednictvím své flotily. Poražený Korint však 

potřeboval finance na obnovu svého města, a tak se namísto svého tradičního 

spojence, Spartu, obrátil na Athény, které byly solventní díky poplatkům 

vybraným od Délského spolku. Roku 433 p. n. l. vrací Korinťané Corcyranům 

porážku v bitvě u Syboty. Athéňané v této bitvě zasadili konečný ničivý úder 

Corcyrské flotile, což bylo vnímáno jako porušení dohod mezi Corcyrou 

(Sparťanskou državou) a Athénami. Athéňané se ve snaze udržet klid v Délském 

                                           
41 lochos: vojenský útvar čítající min. 100, max. 500 hoplítů (válečníků). Tolmides jich měl 
údajně kolem 1000.  
42 Srov. BUCK, R. A history of Boeotia. s. 141–168.; Z dobových zdrojů srov. Thuc. 1.113.  
43 Toto vypořádání dopadlo tak, že Athény se vzdávají svého vlivu na Nisaea, Pegae, Troezen, 
Achaea, a je jim ponechán Naupactus, s čímž Athény souhlasily. Srov. BAGNALL, N. “The 
Inter-War Years 480-431 BC”; The Peloponnesian War: Athens, Sparta and the Struggle for 
Greece, s. 123. 
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spolku rozhodli, rázně se vypořádat s celým územím Korintu. Toto území bylo 

však vždy spřáteleným územím Makedonské oblasti a Makodonie tak poprvé 

začíná vstupovat do konfliktu s Attikou. Po bitvě o Plataje, které byly Sparťany 

proti jejich vůli začleněny pod Théby, přestože byly oddaným spojencem Athén, 

je již zřejmé, že Třicetiletý mír bude porušen. Tomu se tak děje v roce 431 p. n. l. 

kdy král  Archidamus napadá Attiku a Athény, zdecimované morem, který se šířil 

mezi uprchlíky z oblasti Attického poloostrova do Athén, nejsou schopny odolat 

Sparťanskému náporu.  

Jak můžeme pozorovat, centrem těchto událostí je jih Řeckého poloostrova. 

Severní oblast Egejského moře s Chalkidiki do těchto událostí vstupují pouze jako 

plátci daní, které vybírají Athény a utrácí za válku se Spartou. Lze tedy 

předpokládat, že Chalkidiki naopak prožívá období poměrného klidu a dále se 

věnuje obchodu, který je umocněn o fakt, že zboží nemůže plnohodnotně proudit 

přes Attiku a Peloponés. Další události, které budou znamenat druhou 

Peloponéskou válku tento stav ještě vyeskalují. Jelikož jsou však tyto události 

velmi úzce spjaty s počátky vzestupu Makedonské říše, a tedy již s obdobím 

Aristotelova života, bude třeba je probrat podrobněji. Na toto nám však zde již 

nezbývá prostor a proto zde náš historický exkurz ukončíme.     

Závěr 

Učiňme krátké shrnutí našich poznatků o vývoji v severní části Egejského 

moře a na Chalkidiki, které jsme výše probrali podrobněji. Chalkidiki bylo 

významnou kulturní a ekonomickou křižovatkou Egejského moře. Toto však není 

pouze klišé aristotelikovi úcty k této oblasti, ale pokusili jsme se přinést 

argumenty, pro doložení tohoto významu. S vlivy kulturními a ekonomickými 

jsou neodmyslitelně spjaty vlivy politické. Zhruba mezi lety 700 p. n. l. až 492 p. 

n. l. je oblast Egejského moře jednotná, a je obklopena řadou dalších drobnějších  

významnějších tribálních kmenů, městských států či říší. Roku 492 p. n. l. je 

území Chalkidiki zabráno Achaimenovskou říší, která jej jako svůj hlavní 

vojenský i ekonomický opěrný bod (připomeňme, že v severní oblasti Egejského 

moře byla řada zlatých dolů a významná oblast zdroje zlata ležela necelých 

čtyřicet kilometrů od Stageiry) držela až do roku 479 p. n. l. V této době se zřejmě 
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Chalkidiki vyhne zpustošení a naopak zažije nebývalý rozkvět. Jelikož se politický 

neklid v následných letech přesouvá na jih Řeckého poloostrova, Chalkidiki je 

ušetřena dalších pustošivých důsledků, které mají na svědomí především 

Peloponéské války. Je pravděpodobné, že mírně profituje z neschopnosti oblasti 

Peloponésu a Attiky zajišťovat námořní přepravu zboží a kontrolovat tak obchod, 

ze kterého by měla profit. Je zde však daňové zatížení Athénami, které 

spotřebovávají čím dál tím větší finance na řešení konfliktů s Peloponéským 

poloostrovem. Naše pátrání tak končíme v době (431 p. n. l.), kdy se jih Řeckého 

poloostrova nachází v krizi, zatímco sever zřejmě dále prosperuje. Egejské moře je 

tak nově rozděleno nikoli na západ a východ, jak tomu bylo za Řecko-Perských 

válek, ale na jih a sever, kde díky tomu začíná postupně sílit Makedonská říše. 
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Summary 
In this chapter, we will follow the development of the area around the Aegean Sea. Our focus 
will be primarily focused on the area of Chalkidiki and Aristotle’s native city Stageira. We are 
interested in the particular cultural, economic and political movements and developments in this 
area. The range of years that we have chosen for our research is roughly 700 BC to 431 BC. 
From year 431 BC begin Second Peloponnesian War, which had a major influence on the 
development of the Macedonian empire. These events are directly related to Aristotele’s 
philosophical work. Therefore, further analysis would be too broad for our goals. Therefore, our 
aim was to explore the effects on the area of Chalkidiki, before the events influencing direct 
Aristotle's thinking and life.   

 
Filip Svoboda: In 2004-2009 he studied philosophy at the Faculty of Arts, University of 
Ostrava. His professional interest is Aristotle, Metaphysics, Metaphilosophy, philosophy of 
science. At present, he is graduant of Philosophy at the University of Ostrava [Thesis: Question 
"What it is philosophy?" (not only) in the context of Aristotle's books of Metaphysics.]. Since 
2010 he has worked as an assistant at the Institute of Bohemian Studies and Librarianship at the 
Silesian University in Opava (specializing in: philosophy, religion, sociological aspects of 
librarianship and information science). 
 

 





 79

Hermeneutické aspekty v etice hodnot 

 
Lucjan Klimsza 

 
Hermeneutics Aspects In the Ethics Of Values 

 
Abstract: The main intention of this article is the reflection of values from philosophical 
perspective. The author begins with reflection of postmodern thinking. The main need of all 
human beings is understanding of all mankind acts. This need is described by deductive method. 
It is necessary to find the role of interpretation for every ethical decision. In the last paragraph 
the author describes the possibility of hermeneutic aspects of values. 
 
Keywords: Axiology, Ethics, Fragmentary, Hermeneutics, Interpretation, Morality, Philosophy, 
Postmodern.  
 
Contact: PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD., Department of Civic Education, Pedagogical 
Faculty, University of Ostrava, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, e-mail: 
lucjan.klimsza@osu.cz 
 
Úvod 
Hodnoty stanovily pro myšlení problém. Na straně jedné vždy byly vyjádřením 

stálosti, řádu a jistoty1, na straně druhé se vznikající moderní, či postmoderní 

společnosti, představují Ordinem novum2. Spor o hodnoty, jejich význam  

a interpretace byly v centru zájmu nejprve náboženství. Za příkladnou zmínku zde 

stojí za to vzpomenout starozákonní proroky, kteří svou kritikou podrobili 

pečlivému zkoumání také hodnoty společnosti, jejíž byli součástí. Se vznikem 

filozofie v Řecku se hodnoty stávají také problémem filozofickým. Zmiňme 

Pythagorovou nauku o číslech, která měla nejen matematický význam, ale také 

význam nábožensko-mystický3.  

 K největšímu rozkvětu filozofie hodnot došlo v myšlení Platona. V jeho 

filozofii se poprvé setkáváme s hierarchicky uspořádanými hodnotami. Toto 

uspořádání dodržuje vnitřní strukturu se světem idejí. Nejvyšší ideou, jež 

konstituuje pořádek celého světa idejí, je idea dobra. Platon pak uspořádává tři 

                                           
1 Porovnej: LÖEWENSTEIN, B. Víra v pokrok. s. 13. 
2 Nový řád. 
3 Příkladem je již rozdělení na sudá a lichá čísla, kdy lichá čísla byla považována za dokonalá. 
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hodnoty, které patří mezi ty nejvyšší: dobro – pravda – krásno. Patristika a posléze 

scholastika na hodnoty nerezignovala a dále axilogii rozvíjela. 

 Spor o hodnoty se s nebývalou intenzitou znovu rozproudil mezi filozofy 

XX. století. Představiteli a zakladateli fenomenologické filozofie hodnot jsou 

Nicola Hartmann společně s Maxem Schelerem. Tato škola je odpovědí na otázky, 

které sebou přinesla krize klasické metafyziky a následné úsilí pozitivistů o co 

nejvíce analytický přístup ve filozofii. Vzniká v první čtvrtině dvacátého století. 

Tehdy vychází první vydání Hartmannovy Ethik4. Toto Hartmannovo dílo je 

odpovědí na problémy, do kterých se dostala kantovská etika svým důrazem na 

povinnost. Všeobecné odmítání povinnosti a akcentování zábavy na začátku 

dvacátého století a pak v jeho dvacátých létech odsunuly Kantův kategorický 

imperativ do pozadí. Hartmann se vydal cestou, která měla být odpovědí na 

problémy deontologické etiky a vůbec na krizi hodnot, se kterou se setkáváme  

v současnosti.  

 Nabízí se ovšem otázka, jako tuto současnost nazvat a pojmově uchopit tak, 

aby název nejen vyjadřoval stav společnosti, ale zároveň charakterizoval způsob 

myšlení, které je hýbnou silou současné společnosti.  

 

Postmoderní jako fragmentární 
Polský sociolog Zygmunt Bauman řekl, že je úplně jedno jaký název zvolíme pro 

současnost, zda-li ji budeme definovat jako postmoderní, surmoderní, liquid 

modernity realitu. Daleko důležitějším a zároveň složitějším úkolem je vysvětlit, 

co daný název znamená. Filozof, který popsal a uchopil skutečnost postmoderního 

světa způsobem, jenž vystihuje současný diskurs, je francouzský filozof Jean-

François Lyotard5. V Evropě Lyotard identifikuje vznik postmoderního myšlení  

s dokončením poválečné rekonstrukce. Ve Spojených státech, je vznik post-

moderny identifikován s vyhozením právě dokončené čtvrti v St. Louis do 

                                           
4 Ta je datována do roku 1925. 
5 Lyotard identifikuje vznik postmoderního myšlení s počátkem padesátých let dvacátého století. 
„Naší pracovní hypotézou je, že vědění mění svůj statut současně s tím, jak společnosti vstupují 
do taakzvaného postindustriálního věku a kultury do takzvaného věku postmoderního. Tento 
přechod započal přinejmenším koncem padesátých let, který v Evropě představuje konec období 
její rekonstrukce.“ LYOTARD, J.-F. O Postmodernismu, s. 100. 
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povětří6. Tento proces se odehrává v celé západní civilizaci. Lyotard Zároveň 

přiznává, že celý proces probíhá dischronickým způsobem a že tedy nelze vytvořit 

jednotnou časovou šablonu, platnou pro všechny země. 

 Jednotícím znakem postmoderního je změna stavu kultury7 v západní civilizaci 

po druhé světové válce. Jedná se o změny, jež se vyhranily vůči tomu, co se událo  

v druhé polovině devatenáctého století ve filozofii, vědě, literatuře, hudbě, malířství  

a ostatních odvětvích krásného umění. To vše nazýváme souhrnně modernou či 

modernismem. Prvotní impuls pro modernu zavdala filozofie v myšlení a díle 

Augusta Comteho. Pozměnil charakter filozofického myšlení radikálním způsobem. 

Především žádal matematizaci filozofie, redukoval pole zkoumání filozofie pouze na 

fakta. Odstranil z filozofie metafyziku a tím došlo zároveň ke změně paradigmatu, 

neboť moderna absolutním způsobem zpřetrhala jakékoliv vazby s náboženstvím.  

 Pozitivistická filozofie vzala na sebe břímě legalizace vlastních základů moderní 

vědy. Ačkoli se zřekla metafyziky, učinila tak sama sobě navzdory, neboť pro 

legitimizaci nového obrazu světa, musela vytvořit nové vyprávění o světě. Lyotard 

tuto skutečnost nazývá zřeknutí se velikého příběhu. Žádné vyprávění o světě, a tedy 

ani vědecké vyprávění, se neobejde bez metafyziky. Vyprávění o světě musela 

pozitivistická filozofie učinit předmětem metafyzického diskursu. A tento diskurz se 

objevuje u samotného Augusta Comteho, který vybudoval chrám zasvěcený rozumu. 

Zde se oddával myšlence velikého úkolu vědy, která pomůže vytvořit budoucnost 

člověku a jeho kultuře. Přicházíme tak k závěru, že nakonec každé vyprávění o světě 

je metafyzickým příběhem. Bez metafyzického příběhu o velikém úkolu vědy a její 

nezastupitelné roli v povznesení lidství na zcela novou úroveň se neobejdeme. Potud 

Lyotard ukázal na contradictio in adjeto pozitivizmu8 a potažmo moderny. Co je tedy 

                                           
6 Grenz píše: „Postmodernismus se zrodil 15. července 1972 v 15 hodin 32 minut v St. Louis ve 
státě Missouri.“GRENZ, S.-J. Úvod do postmodernismu, s. 20. 
7 Porovnej: LYOTARD, J.-F. O Postmodernismu, s. 97. 
8 Lyotard poukázal na legitimizační proces vědy jako na příběh či bajku. „A tu se pak pro ni její 
vlastní statut stává předmětem určitého legitimizačního diskursu, kterému se dostalo označení 
filozofie. Když se tento metadiskurs uchyluje explicitně k tomu či onomu velikému příběhu, jako 
je dialektika ducha, hermeneutika smyslu, emancipace rozumného subjektu či pracujícího 
člověka nebo rozvoj bohatství, budeme vědu, která hleda svoji legitimizaci v odkazu na něj, 
označovat jako „moderní“. LYOTARD, J.-F, O Postmodernismu, s. 97. 
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postmoderní? Postmoderní je nedůvěra v metanarativní vyprávění vůbec9. V tomto 

smyslu se postmoderna staví vůči všemu, co zde bylo dříve, od dob starověkých 

mýtů, antických filozofů, křesťanských teologů, osvícenských filozofů a dokonce  

i vůči vědě a filozofii moderny. 

 Moderna vyprávěla příběh také a ten její byl posledním velikým příběhem 

západní filozofie a kultury. S kritikou metafyziky, odhlédneme-li od faktu, že 

sama tento příběh vyprávěla, tak právě s touto kritikou tradiční metafyziky 

zavdala příčiny své vlastní krize. Každý příběh, ať už metafyzický či teologický, 

je nositelem hodnot. Pozitivistickou kritikou metafyzického vyprávění ve jménu 

racionálního obrazu světa byl člověk odstřižen od tradičních hodnot a zároveň 

zmaten samotnou podstatou pozitivistické filozofie. Neboť ke kritice metafyzicky 

použila metafyziku. Vytvořila tak mýtus o vědeckém obrazu světa. 

 Z tohoto contradicto in adjecto vznikla veliká potřeba hledání smyslu. Zdálo 

se, že smysl bytí nabídne věda. Avšak věda člověka v tázání po smyslu 

neuspokojila. Její řečové pole totiž končí tam, kde končí hranice empirického. 

Přesto je v každém příběhu člověka něco, co věda nedokáže říci, a proto musí 

věda mlčet. Jinak je tomu v příběhu, který dokáže prostřednictvím alegorie, mýtu  

a symbolu pokračovat ve vyprávění dále. Síla vyprávění v postmoderním světě je 

však rozbita, neboť chybí příběh, jenž by morálně a mravně všechny příběhy 

legalizoval. Chybí sjednocující étos příběhu, který by ukazoval na hodnotovou 

hlubinu bytí a nedovolil by člověku minout cíl života. 

 Postmoderna se vědomě zřekla i toho posledního příběhu, který umělým 

způsobem sjednocoval. Lyotard poprvé poukázal na rozbíjení mnohdy umělé jednoty 

na fragmenty. Jinak řečeno, v současnosti již není možné trvat na jednom velikém 

příběhu, který by byl univerzálně platným a pro každého se tak stal morálně i mravně 

závazným. Tak se hroutí nejenom klasické instituce jako církev či stát. Hroutí se  

i samotný význam té instituce, která vědu a vědeckost má v popisu práce, instituce 

univerzit. Univerzity, jež si uchovaly morální a mravní kredit nejdéle. Ale i ty se 

pomalu a jistě stávají postradatelnými10. Dříve docházelo prostřednictvím 

                                           
9 LYOTARD, J.-F. O Postmodernismu, s. 97. 
10 Lyotard tuto skutečnost vystihl takto: „Tomu, že metanarativní legitimizační dispoziv se stal 
přežitkem, odpovídá zejména krize metafyzické filozofie a krize univerzitní instituce, která na ní 
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metanarativního vyprávění k integraci člověka do kulturního kontextu. 

 Lyotard ukazuje, že jsme svědky destrukčního vývoje. Ve společnosti se 

odehrává proces fragmentarizace. Tedy rozmělňování společnosti na jednotlivé 

entity, které vzájemně ztrácejí sebe sama se zřetele. Obrazně řečeno, jde  

o rozmělnění příběhu na spousty malých dějů11. A tyto příběhy chce vyprávět 

každý, byť by šlo o příběhy banální. Ruku v ruce s fragmentarizací tak zároveň 

kráčí banalizace kultury. Z tohoto důvodu hovořil Lyotard o krizi filozofie a také  

o krizi západní kultury či celé společnosti. 

Vlastním problémem etiky je fakt, že ve fragmentární povaze světa nedokáže 

předávat svůj normativní obsah. Dokáže analyzovat stav člověka, dokáže 

analyzovat pojmy. Uchovává si svůj deskriptivní charakter. V určité omezené míře 

dokáže také metaeticky analyzovat současné pojmy. Nedokáže však nikterak 

předat normativní obsah k tomu, aby mohla být uchopena a zároveň předána dále.  

V důsledcích tedy se nedokáže stát aplikovatelnou etikou.  

 Pro splnění svého úkolu potřebuje příběh. Příběh totiž zviditelní vlastní 

pracovní pole12 etiky. Tímto polem však nemůže být nic, co má fragmentární 

charakter, jen to, co má povahu holisticko-integrující. Společnost, která zakládá 

svou vlastní kulturu na fragmentárním, ztrácí to, co Tillich nazývá dimenzí 

hlubiny či hlubinou života13. Ztráta rozměru hloubky v kultuře vede i ke 

zpovrchnění života, což se ve svých důsledcích projeví morální a mravní krizí. 

 Polský sociolog Zygmund Bauman popisuje stejnou událost fragmentarizace 

světa jako Liquid modernity, tedy tekoucí modernitu. Tím, že kultura ztratila svůj 

veliký příběh a na jeho místo položila množství malých příběhů, došlo ke ztrátě 

hodnot, které udržovaly základní pravidla jednání v povědomí celé společnosti.14 

                                           
byla závislá.“ LYOTARD, J.-F. O Postmodernismu, s. 98. 
11 Hartmann tuto situaci popisuje jako míjení. Míjení vlastního života, tomu je vydán člověk, 
který si v osvícenství vytyčil veliký cíl: dospět a uchopit vlastní život do vlastních rukou. 
„Nikdo nežije vidoucně ve velikých souvislostech, které tvoří vlastní život celku.“ 
HARTMANN, N. Struktura etického fenoménu, s. 36. 
12 HARTMANN, N. Struktura etického fenoménu, s. 55. 
13 TILLICH, P.J. Pytanie o Nieuwarunkowane, s. 223n. 
14 „Domnívám se, že všeobecný pocit krize, který zakouší větší či menší měrou stejně tak 
filozofové jako teoretici a praktici vzdělávání, ona dnešní podoba pocitu, že „žijeme na 
křižovatce“, ono horečné úsilí nově definovat svou vlastní identitu a v ideálním případě ji také 
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Postmoderní svět je světem malých fragmentarizovaných společenství, které své 

vlastní malé zájmy předkládají jako globální. Zároveň silně absentuje celistvý 

pohled na zájmy všech, což je problémem především současné politiky15. 

Současné analýzy dávají těmto tezím zapravdu, příkladem může být současný 

politolog Tomáš Jarmara, který v této souvislosti hovoří o krizi zastupitelské 

demokracie16. Lidská kultura se tak ocitá v nebezpečí zahubení sebe samé. Na 

začátku stojí ztráta příběhu, tedy toho, co pomáhá jedinci orientovat se ve světě  

a v kultuře. Příběhu, který navíc, jak podotýká teoložka Monika Záviš17, 

společnost stmeluje. Fragmentarizací dochází k tomu, že se člověk, stejně jako 

úryvek textu, dostává mimo kontext kultury, světa, poznání. 

 Fragment, jak říká Miroslav Marcelli, je pouze organickou částí, která 

směřuje k celku. Pokud tedy chceme fragmentu rozumět, musíme jej chápat 

v kontextu celého textu. Nechme zaznít velmi důležitou interpretační poučku: 

„T řeba k tomu dodat, že tento diskurzní rámec se může měnit a tím fragment 

posouvat do nových interpretačních konstelací. Fragment je takto vydán napospas 

                                           
získat, že důvodem všech těchto pocitů rozhodně nejsou přehmaty, omyly nebo nedbalost 
profesionálních pedagogů, respektive selhání vzdělávací teorie, nýbrž všeobecné roztavení všech 
dostupných vzorců chování, provázené deregulací a privatizací procesů utváření vlastní identity, 
ztrátou autorit, polyfonií zpráv o hodnotách a následnou fragmentarizací života. Takový je svět, 
ve kterém žijeme, svět, který bych nejraději označil jako „postmoderní“ (ačkoli, znovu opakuji, 
nemám nic proti tomu, aby se nazýval pozdně, reflexivně nebo sur-moderním nebo i kterýmkoli 
jiným jménem, pokud se ovšem shodneme na tom, co má toto jméno znamenat.).“BAUMAN, Z. 
Individualizovaná společnost. 2004, s. 151. 
15 Hartmann píše o parciálních problémech jednotlivých společností, které se vydávají za 
globální problémy, jako o problémech politické etiky. Ukazuje se totiž, že ani politici 
nedokážou reprezentovat zájmy všech či alespoň většiny. „Stranicky duch je slepý  
k oprávněnosti a politické hodnotě jiné strany. Každé společenství zájmů zná jen své vlastní cíle, 
žije jen jimi, zapojuje do nich život celku i jednotlivce. Proto také jednotlivec míjí svým životem 
pravý život celku.“ HARTMANN, N. Struktura etického fenoménu, s. 36. 
16 Postupná fragmentarizace společnosti dopadá ve svých důsledcích na nosné ideje západních 
kultur tak, že dochází ke krizi samotné demokracie. „V mnoha obdobných případech dalších 
západních států se rovněž ukázalo, že politické elity vědomě jednaly ve prospěch ekonomických 
elit nebo že jsou dokonce ekonomickými elitami kontrolovány. Je tak evidentní, že máme co 
dočinění s krizí zastupitelské demokracie.“ JARMARA, T. Participační formy demokracie  
v integrovaném světě. In. Civilia, s. 39. 
17 ZÁVIŠ, M. Repetitórum z Religionistiky, s. 6n. 
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použitím, která se vzdalují od jeho původního smyslu a poslání. A když nemá 

vedle sebe nijakou oporu, je toto riziko v jeho případě ještě větší než při jiných 

tvrzeních. Když se najde někdo, kdo chce interpretační rámec posunout či přímo 

deformovat smysl výpovědi klasického autora, musí ji nejdříve vytrhnout 

z kontextu, kde odzněla. Interpretační a nad-interpretační posuny a deformace, 

využití a zneužití se pak dají odhalit upozorněním na vnitřní souvislosti původního 

textu. Fragment takové zázemí nemá: stojí sám, odkázaný sloužit každému 

pánovi.“18 Marcelli poukazuje na nebezpečí související s citací pouze jednoho 

verše, který je vytržen z kontextu celku. Pakliže takto naložíme nejen s textem, ale 

i s životem v horizontu celé jeho kultury, tedy jej vytrhneme z celku historie, 

kultury, vzdělanosti a neustálého procesu poznávání člověka jako holistické 

osobnosti, vytrhneme ho z jeho přirozeného okolí, do kterého byl zakomponován, 

pak z něj takto učiníme pouhý fragment, který je vydán na milost a nemilost 

interpretaci. Anebo manipulaci? 

 

Etika jako díl čí součást interpretace člověka ve světě 
 Na základě těchto poznatků o současném světě je nesmírně důležité 

zdůvodnění etiky a konstituování povinnosti etiku vyučovat. Tuto povinnost 

přitom nelze odvozovat z nutnosti či společenské potřeby. Společenské povědomí 

nemůže etiku ani konstituovat a učinit ji potřebnou, ani nemůže etice jako vědě 

vzít její legitimitu. Kant dokázal jednou provždy skutečnost, že člověk se vždy 

bude tázat po důvodech svého jednání a bude muset toto jednání vždy 

pojmenovat19. V opačném případě se vystavujeme riziku rozumově 

nezdůvodněného jednání, které popře to základní, tedy člověka jako rozumovou 

bytost. Člověk se bude vždy ontologicky tázat na důvody své existence, vždy bude 

nucen vystavit noetickému tázání důvody své jistoty v poznávání světa, neunikne 

ani teologické otázce o možnostech své víry a nakonec to vše bude muset vždy 

eticky hodnotit, neboť důvody svého jednání nakonec musí uchopit slovy  

a pojmenovat je. 

                                           
18 MARCELLI, M. Neistá existencia fragmentu. In: Podoby filozofovania včera a dnes, s. 71nn. 
19 Máme na mysli čtyři fundamentální Kantovy otázky z Kritiky čistého rozumu: Co mohu 
vědět? Co mám činit? V co mohu věřit? Co je člověk?  
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 Otázka, která nyní před námi v těchto souvislostech vyrůstá, zní pro celou 

oblast filozofie velmi závažně. Nemá nakonec Émmanuel Lévinas pravdu, když 

tvrdí, že etika je filosofia prima, tedy první filozofií, která dává smysl všem 

ostatním lidským aktivitám, myšlenkám a činům?20Lévinas na nás takto 

formulovaným problémem klade břemeno, jež se nenese snadno. Chce totiž od 

každého člověka dvojí – pojmenování motivů jednání a také jednání samo. 

Zároveň na nás klade břemeno opravdovosti. To první má charakter hermeneutiky, 

druhé je břemenem morálním, neboť žádá, aby každý člověk vyslovil pravdu  

o svém jednání s přitakáním svého svědomí. 

 Pokud jsme pojmenovali problém současného světa, jakožto světa 

fragmentárního, ve kterém člověk fragmentarizuje svůj svět a také sebe sama tím, že 

ztrácí perspektivu celku, a uvedli jsme přirovnání k fragmentu textu vytrženého 

z kontextu, pak v tomto symbolickém vyjadřování budeme chtít setrvat a poukázat na 

možná řešení.  

 Je- li člověk pouhým fragmentem, který ztrácí smysl sám o sobě, je potřeba 

učinit vše pro to, aby se znovu stal součástí celku. Jedná se tedy o možnost 

hermeneutické etiky. Etiky, která pomáhá zdůvodnit člověku jeho vlastní jednání 

v kontextu dějin, vědy, náboženství, kultury jako estetického sebevyjádření apod. 

Taková etika má za úkol začlenit člověka do celostního rámce světa, či 

hermeneutickým slovníkem vyjádřeno, do hermeneutického kruhu21. Člověka jako 

část celku však do něj nelze začlenit násilím. Takový pokus by zpochybnil veškeré 

nároky etiky jako vědy. Podobné pokusy zde již byly, dvacáté století je toho 

                                           
20 „Emmanuel Lévinas je filozofem etiky, v současném myšlení patrně jediným moralistou. Ale 
ti, kdo v něm vidí specialistu na etiku, jako kdyby etika byl speciální obor, se ještě před četbou 
jeho díla poučí z následujících stránek o základní tezi: že totiž etika je první filozofií, filozofií, 
z níž teprve čerpají smysl ostatní odvětví metafyziky. Neboť základní otázkou – otázkou, jež 
podtrhává bytí a nastoluje lidství ve formě „jinak než být“ a transcendence světa, otázkou, bez 
níž naopak každé myšlenkové hledání je jen marnost a honba za chimérou – je otázka 
spravedlnosti.“NEMO, P. Rozhovory s Emmanuelem Lévinasem. In: LÉVINAS, E. Etika  
a nekonečno, s. 157n. 
21 „Hermeneutika pracuje s tzv. hermeneutickým kruhem, ve kterém je význam celku jakéhokoliv 
textu možné interpretovat jenom tehdy, když jsme porozuměli smyslu jeho části, a naopak, smysl 
části se odkrývá pouze tehdy, když jsme porozuměli významu celku.“KICZKO, L. Hans-Georg 
Gadamer, s. 151. In: Malá antológia z diel filozofov. II. 
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největším dokladem a za všechny je toho důkazem marxisticko-leninská filozofie. 

Pokud chceme učinit pokus, který by měl mít v budoucnu šanci na úspěch, je 

potřeba jednoho - Porrum unum est neccesarium: porozumění či chápání. Otec 

moderní hermeneutiky Gadamer tuto skutečnost takto rozvíjí22. Je přitom velice 

důležité oddělit vědu jako metodologii, která se snaží nacházet cesty jak získávat 

poznání, od chápání jako umění, jak takové vědění interpretovat a rozumět mu. 

V kontextu se nám vyjevuje úloha současného vzdělávání jako umění nejenom 

informace získávat, nýbrž také učit s informacemi nakládat a rozumět jim. 

 Mnohé k tomuto tématu již bylo vysloveno a napsáno, zejména o etice jako 

vědě o umění zřít. To stěžejní přitom zopakujeme. To nejpodstatnější vyjádřil 

Pierre Teilhard de Chardin prostou otázkou o smyslu existence člověka ve světle 

vědeckých poznatků23. Sám na ni odpovídá antropomorfizací samotných 

přírodních věd24. Na chardinovskou otázku lze odpovědět pouze jediným možným 

způsobem, pokusem o porozumění vlastnímu lidskému myšlení.  

 Myšlení samo se tak stává textem, kterému je potřeba se naučit rozumět. Jak 

upozorňuje Gadamer, není toto chápání pouze věcí, přírodních věd, nýbrž patří do 

celku lidské zkušenosti se sebou v kontextu světa25. Prakticky se jedná o nalezení 

vztahu mezi rozumem a vůlí. Rozumem jako možností poznávání světa a člověka  

a vůlí jako schopností člověka vybírat a jednat podle poznaného. Etika potřebuje 

obě, jak poznání, tak také schopnosti člověka vybírat a jednat na základě 

                                           
22 „Zcela jinou otázkou však je, nakolik lze u takových mimovědeckých způsobů poznání 
filozoficky legitimovat jejich nárok na pravdu. Aktualita hermeneutického fenoménu spočívá 
podle mého názoru v tom, že takovou legitimizaci může přinést pouze hlubší zamýšlení nad 
fenoménem rozumění“ GADAMER, H.G. Pravda a metoda. s. 
23 „Je-li však poznávání něco tak skutečně důležitého a blahodárného, proč obracet pozornost 
především na člověka?“ TEILHARD DE CHARDIN, P. Vesmír a lidstvo, s. 28n. 
24 „Fyzikové a přírodovědci vůbec si zprvu instinktivně počínali tak, jako by si shora prohlíželi 
svět, kterým jejich vědomí může volně pronikat, aniž by podléhalo jeho vlivu nebo jej naopak 
nějak měnilo. V současné době si začínají uvědomovat, že i ta nejobjektivnější pozorování jsou 
prostoupená na počátku zvolenými konvencemi, myšlenkovými formami a návyky, jež se vyvinuly 
během historického vývoje bádání. Když došli na samou mez svých analýz, nejsou si již zcela 
jisti, zda získaná struktura je podstatou hmoty, na niž zaměřili své studium, nebo odrazem jejich 
myšlenky.“ Ibid. s. 28n 
25 Porovnej: GADAMER, H.G. Pravda a metoda. 
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poznaného. Po pečlivé úvaze však dospějeme k závěru, že se nejedná o úplně 

novou otázku či požadavek. Tuto skutečnost již vyslovil Tomáš Akvinský. Ve své 

Sumě teologické formuluje sv. Tomáš pro etiku velice zásadní thesi, kterou 

následně rozvinul Immanuel Kant. Jedná se o vztah mezi vůlí a rozumem, kdy se 

zároveň vylučuje cit jako afekt, který již nemůže dále dobro a zlo určovat. 

 Hovoříme-li o fragmentární povaze postmoderního světa zmítaného  

v krizích, zvláště pak v krizi morální a mravní, pokusme se nástin možného řešení 

této krize. Řekli jsme, že se jednání stává textem, který lze číst a vykládat.  

A stejně tak, jako jednání, i myšlení, motivy a důsledky mohou být textem, jenž 

lze číst a interpretovat. Za důsledky můžeme považovat všechny hodnoty lidské 

praxe, a právě tak i ony mohou být čteny a interpretovány. 

 

Nástin hermeneutické etiky hodnot 
 Předkládáme tedy pokus o uspořádání hodnot lidské praxe. Tento pokus má 

následující premisy. Aby se takový podnik zdařil, veškeré hodnoty, o kterých 

budeme hovořit, nesmí mít konkrétní charakter, ledaže by se jednalo o názorné 

příklady. Důvod, pro který toto činíme, je zcela prostý. Nechceme zde podat 

encyklopedicky výčet všech hodnot lidské praxe. Předně by to nebylo ani možné  

a dále by se vždy našla nějaká budoucí hodnota, o které nemáme nyní ani tušení. 

Další premisou, která vyplývá z předchozí, je obecný charakter všech hodnot, 

které se budeme snažit představit.  

 Premisou z uvedeného vyplývající je způsob porozumění těmto hodnotám lidské 

praxe. Musí být inteligibilní, a tedy přístupné lidskému poznání. Budeme se snažit 

postihnout všechny oblasti lidské existence a existence světa, ve kterém člověk 

existuje, tak, abychom vytvořili celistvý obraz hodnot. 

 Z této premisy vyplývá ta poslední, pro nás nejdůležitější, která je zároveň 

otázkou po metodě naší práce. Hledáme metodu, která nám pomůže sestavit všechny 

hodnoty tak, aby se společně interpretovaly. Či jinak řečeno, aby z hodnoty jedné 

lidské praxe vyplývala hodnota další. Jde nám o to ukázat hodnoty v určitém řádu. 

A tento řád ukázat jako řád, jenž se podmíňuje sám sebou.  

 Vypůjčíme si tedy teorii hermeneutiky, nikoliv ovšem jedno pojetí současné 

hermeneutiky, nýbrž pojetí vícero. Pro naši práci si předně vypůjčíme pojetí Martina 

Heideggera, který ve svém díle Bytí a čas ukázal, že nejde v prvé řadě o exegetickou 

interpretaci světa, nýbrž o odhalení Bytí. To bytí tu, onen pobyt, je samotným 
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předpokladem veškerého dalšího rozvoje myšlení. Heidegger tím hovoří o prvenství 

ontologie před epistemologií. Myslí tím podstatnou pravdu o našem bytí, které 

chronologicky stojí před veškerým vědeckým poznáváním světa a nás v tomto světě. 

Zároveň tím uvádí podstatnou připomínku, totiž že daleko důležitější je do 

hermeneutického kruhu vstoupit, než z něj vystoupit26. Heideggerovi tedy nejde  

v prvé řadě o interpretaci jako o vědeckou činnost. Nejde o mluvení člověka o sobě  

a o světě. Nejde mu ani o hovoření o hodnotách. Jde mu především o fakt, že se  

v hermeneutickém kruhu setkáme s tím vůbec prvním, s manifestací člověka jakožto 

člověka ve světě. 

 Až v druhém kroku se toto odkrývání a manifestace stávají artikulovanou řečí,  

a tedy interpretací. Co je však ona interpretace? Je to hovoření o pochopeném světě. 

Toto hovoření je hovořením o nějak pochopeném světě.  

 Po vstoupení do hermeneutického kruhu se musí nutně odehrát mnohém 

usilovnější práce, neboť ono nějak pochopené nepostačuje. Důvod, proč jednou 

pochopené nepostačuje, odkryl antický filozof Herakleitos z Efezu. Jeho soud  

o smyslově přístupném světě jakožto světě neustále se vyvíjejícím a tedy měnícím se, 

způsobuje potřebu neustále verifikace tohoto mluvení.  

 Je evidentní, že heideggerovské bytí, nějak je v měnícím se světě neobstojí. Ono 

nějak je se potřebuje pohybovat k nějak být má a tento pohyb je již pohybem 

hermenetickým. Údiv z bytí ve světě nám nepostačuje, a také nám nepostačuje 

předporozumění. Tedy nějaké poznání. Člověk jako bytost rozumná se nespokojuje  

s tím, že již nějak je. Ono nějak je referenčním bodem, který stojí na samém začátku 

života, který se chce uskutečnit. Ono uskutečnění hledá v budoucím naplnění.  

V tomto okamžiku práce stojíme před potřebou rozvrhu. Ve světě hodnot je 

heideggerovská filozofie nápomocna v objasnění člověka jako hodnoty. Ovšem 

hodnoty, která si nevystačí sama se sebou. Proto hledá hodnoty, které mu jednak 

zajistí biologické trvání a zároveň pozvednou jeho život k vyšší kvalitě. I zde 

potřebuje rozvrh. 

 Tuto potřebu, kterou lze popsat jako napětí mezi tím, čím člověk je, a tím, 

čím být může, nejlépe ilustruje ve své práci Filozofie vůle Paul Ricoeur. Ukázal na 

                                           
26 HEIDEGGER, M. Bytí a čas, s. 181. 



 

 90

potřebu rozvrhu, pokud se člověk ke své vlastní budoucnosti vzmáhá27. Ricoeur 

také dodává, že tento vzmach k vlastní budoucnosti je podmíněn vědomým rozvrhem 

všech podmínek, předpokladů a motivů, které předcházejí vlastním aktům jednání. 

Říká tedy, že člověk se může vzmoci ke své vlastní budoucnosti tehdy, když bude svou 

vlastní budoucnost vědomě rozvrhovat. Tohoto vědomého interpretování, tedy 

pochopeného vysvětlení vlastní situace a možností každého člověka, užíváme vždy, 

když rozvrhujeme vlastní budoucnost. Otázka, která se nyní neodvratně nabízí, zní: na 

jakém základě může rozvrhovat svou budoucnost? Pouhé vědomí otevřenosti  

k budoucnosti k tomu, aby bylo možné rozvrhovat budoucí jednání, nepostačuje. 

Nevystačíme si ani s θαουµαζειν, úžasem z toho, že jsme. 

 Gadamer v této souvislosti hovoří o dějinném vědomí. Musíme přiznat, ač 

odmítáme veškerý historicizmus jako pracovní hypotézu, mnohdy k naší nelibosti, že 

vždy se rodíme do historického období. Zatímco Gadamer popřestal na historii, kterou 

sepjal s tradicí, my rozvineme tradici o další aspekty. Tradici jako projev života, který 

se zabydlel a projevuje se vždy nějakými zaběhanými formami.  

 Kant chápal tradici jako Sittlichkait. V determinační úvaze je potřeba zohlednit 

nejen čas jako dějinnost, nýbrž zároveň místo výskytu. Tedy celkový ethos. Celé sebe-

vědomí, které je vytvářeno místem a časem výskytu, podmiňuje otevřenost 

budoucnosti, a tím i celý rozvrh člověka.  

 Celý hermeneutický kruh se tak dokresluje. Od chvíle počátku výskytu každý 

přitom člověk zároveň spolu-vytváří kulturu místa, ve kterém se vyskytuje. 

Hermeneutický kruh utváří tázání a odpovědi v čase tak, že budoucnost klade otázky 

na jednání, na které sice z minulosti, jak dokázal Popper, nelze najít odpovědi. Přesto 

buduje minulost sebe-vědomí člověka tak, že člověk na základě minulého dokáže 

                                           
27 Ricoeur píše: „Mohli bychom tedy upadnout do pokušení hledat v touze, v obavě, ve vůli, 
zkrátka v praktickém vědomí tento vzmach k budoucnosti, který předvídání předpokládá. 
Půjdeme-li ještě dál, ocitneme se v pokušení zdůrazňovat aktivitu vědomí a snad i jeho moc 
ustavující a zakládající bytí, v pokušení říci, že budoucnost je sám rozvrh vědomí, že přenášet se 
přes sebe sama do budoucnosti a otevírat budoucnost rozvrhem je jedno a totéž. Rozvrh by tedy 
byl možný se vzmachem vědomí k budoucnosti. Dokonce by se dalo poznamenat, že vědomí se 
ustavuje jako minulé jen díky tomu, že se zpočátku ustavuje jako budoucí, to jest jako rozvrh, 
ustanovuje se tím, že zkouší meze své schopnosti rozvrhovat.“ RICOUER, P. Filozofie vůle. 
Fenomenologie svobody. sv. I, s. 61. 
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interpretovat sebe sama v čase. Tato interpretace, je vědomým vyprávěním, za koho se 

člověk považuje v této chvíli, a tím dokáže rozvrhovat možné odpovědi na tázání po 

budoucím jednání. Znovu tedy otevíráme otázku, zda se tento počáteční hermeneutický 

kruh nestává v čase výskytu člověka vlastně spirálou, která v čase postupuje kupředu. 

Kruh totiž predikuje myšlenku statického světa a také na stejném místě stojícího 

člověka. Ani svět, ani člověk, tedy situace, však nejsou nikdy stejné. 
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Summary  
Nowadays philosophical discussion deals with the problem of post-modernity. Bauman says that 
we can call this period of human history as a postmodern, surmodern or liquid modernity. What 
is really important is to define the content of the word which describes our world of culture. We 
accept the meaning of Jean-François Lyotard, the father of postmodernity, that the typical 
characteristic of postmodern world is fragmentarization. From this perspective we ask about the 
impact of fragmentarization on ethics. The question of any ethics must be preceded by an 
analysis of man and his culture in the world. Philosophical/linguistic examinations capable of 
showing the situation which surrounds and determines man. Only after that can it be shown to 
what extent the following sentence applies and where it ceases to be valid: We must be held 
accountable for the consequence of our actions. This paves the way to the justification of any 
moral and ethical requirement. But it only does so after the autonomy of man in the world is 
proved. Therefore, man holds the key to his situation in his own hands and may freely choose 
and decide as well as carry full responsibility for his actions. If man as a man wants to justify 
the action, it is necessary to interpret the situation first. That is the reason of hermeneutic ethics 
of values. 
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Jáství jako příběh 
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Self as a Story 
 
Abstract: The article discusses the selfhood as a story narration. Selfhood is a language myth 
that has time formats. Selfhood is structured similarly to the legends, myths, stories, legends. 
Nevertheless, it also has a biological basis. The problem is that the self exists or is only  
a fictitious entity within the myth.  
 
Keywords: selfhood, myth, narrative, determinism. 
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Zdá se, že jednou z prvních aktivit, kterou dělali první lidé (jak dosvědčují 

poznatky kulturních antropologů), je vyprávění příběhů. Možná šlo  

o podobně pudovou až mechanickou reakci jako je boj, vylučování, 

rozmnožování. 

 Lidský mozek má zřejmě přirozenou tendenci vyprávět příběhy. Můžeme se 

nyní ptát, v jakém vztah je tato jeho schopnost k jáství, tedy k tomu, co jsme my 

samotní. Podle Dennetta (2004) je jáství vlastně jen centrem narativní „gravitace“ 

mozku, jakýmsi pomyslným „těžištěm“ textu, ke kterému se celý text vztahuje, mluví 

o něm, strukturuje se kolem něho, ale nic takového jako jáství ve 

skutečnosti neexistuje, obdobně jako reálně neexistuje těžiště těles (jedná se jen  

o naši mentální a technickou pomůcku, pomáhající nám s tělesy různorodě pracovat). 

 Ovšem těžiště těles přece jen v jistém smyslu existuje: vzpomeňme na 

kývající se kuželovité panenky, kdy jestliže se kyv přehoupne přes jejich (v tomto 

smyslu naprosto reálné) těžiště, spadnou a přestanou se kývat. Obdobně lze 

uvažovat i o jáství. 

 Tělo jistě produkuje příběhy a texty, ve kterých stále o jakémsi jáství mluví, 

podle Dennetta však žádné jáství neexistuje, je to stejně fiktivní entita, jako když  

v mýtech mluvíme o létajícím Pegasovi. S tím však nesouhlasím, myslím si, že 

tím, jak mozek o jáství mluví, ukládá se toto jáství do jeho struktur a do jisté míry 

pak i skutečně existuje: stejně jako existuje Bůh v mysli věřícího, i pokud by 



 

 94

neexistoval mimo jeho mysl. Tento Bůh v mysli hluboce věřícího snad také myslí  

a má city: jde snad o odštěpené myšlenky a city samotného ega daného věřícího, 

možná jde spíše o bezeslovné, avšak emocemi a údajnou hloubkou (danou možná 

právě těmi emocemi) nabité vědomí či polo-vědomí pravé hemisféry (i když se 

zde samozřejmě jedná o zjednodušení, pro daný účel však snad odpustitelné). 

 Podobně jako se myšlenky referující na Boha v mysli věřícího strukturují  

a vztahují k memu "Bůh", a Bůh tím snad do jisté míry v mysli vzniká (jako 

idealizovaná kopie ega daného věřícího), děje se tak kolem memu "já". 

 Nevím však, zda k onomu přechodu skutečně dochází: něco jiného je být 

fiktivní postavou mýtu, který si mozek automaticky a mechanicky vypráví,  

a docela něco jiného je v mozku "oživnout" a "získat vědomí" a do jisté míry 

skutečně existovat. Skutečně v mozku k takovémuto skoku dochází? Nevím. 

 Lze si však představit, že jelikož je mýtus o jáství v mozku uložen a všechny 

příběhy a texty těla se zabývají právě jím, referují na něho, strukturují se kolem 

něho, mohlo by tomu tak být. Vznikne tak jakýsi slepenec či zauzlina, snad 

memetický komplex, memplex, který Blackmoreová (2001) nazývá egoplex. 

 Mýtus o jáství je totiž nesen mozkovými strukturami a realizován mozkovými 

procesy, různě se na jich rozvíjí, a je tedy možné, že se jaksi soustřeďuje kolem entity 

jáství, která tak v mozkových strukturách vzniká, je jimi fixována a realizována 

potom v mozkových procesech. Celý příběh, který si tělo o sobě vypráví, je totiž jaksi 

zauzlován, zacentrován, vyhrocován právě do fiktivní entity jáství. Čím více se  

o fiktivním jáství hovoří, tím více přestává být pouhou fiktivní entitou. 

 Jáství by tak mohlo mít hlavně jazykovou, slovní podobu, mohlo by být složeno 

zejména z kulturních informací, slov a vět a podléhat zejména jazykovým pravidlům, 

mít syntaktickou a logickou formu, strukturovat se dle jazykových zákonů. 

Ostatně podobnosti mezi mechanismy mysli (i nevědomí, např. přesunu, vytěsnění, 

potlačení) a jazykovými mechanismy metafory a metonymie si všiml už Lacan 

(1999), který si ostatně myslel, že nevědomí je strukturováno podobně jako řeč,  

i mysl se realizuje podle jazykových zákonů (nebo spíše zákonů, které jsou těm 

jazykovým velice podobné). Asociace, vzájemné odkazování znaků (symbolů, 

Lacanovým termínem signifikantů) se podobně rozehrává i v nevědomí a mysli 

obecně. Vzniká tak nikdy nekončící řetěz znaků, navzájem na sebe odkazujících, 

substitujících se vzájemně. 
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 Víme však, že vedle reprodukčních aktivit bylo vyprávění mýtů jednou  

z prvních aktivit, kterou lidé ve všech - i primitivních - kulturách dělali. Mozek asi 

zpočátku mluvil o jiných tělech a jejich činech. Mluvil třeba o těle A, které 

pojmenoval Gilgameš, a jelikož toto tělo napříč časem vykazovalo velmi 

podobnou strukturu, myslel si, že jde o jeden subjekt. Navíc šlo vždy o jedno tělo, 

z čehož celkem logicky - byť možná mylně - usoudil, že jej obývá stále stejná 

osoba. Postupně začal totéž - možná skrze funkci zrcadlových neuronů a na 

ně vázanou schopnost empatie (nebo tím, co Husserl hezky nazývá analogická 

aprehenze) - vyprávět i o sobě. Z modu "on, ona, ono", možná přes modus "ty"  

a "my" přešel (čemuž napovídají jisté výzkumy lingvistických 

antropologů zkoumající primitivní jazyky, historický vývoj východních jazyků  

a postupné osvojování si jazyka u dětí) k modu "já". 

 V úvahách o jáství jakožto příběhu by nám zde mohly pomoci také 

Gazzanigovy (2013) úvahy o rozdílných kognitivních přístupech levé a pravé 

hemisféry. Gazzaniga chápe levou hemisféru jakožto „interpreta“ nebo 

„vypravěče“, někoho, kdo si hodně i vymýšlí a retrospektivně konfabuluje, vytváří 

o hypotetickém jáství fiktivní příběhy a mýty. Naproti tomu pravá hemisféra je 

spíše nabitá emocionálními bezeslovnými významy. 

 Biologickým základem jednoty subjektu či jáství je zřejmě defaultní neboli 

implicitní funkční systém mozku (Koukolík 2013), avšak k jeho podstatné 

restrukturalizaci a mnohem větší integraci došlo pravděpodobně až díky výše zmíněné 

narativně-memetické „nadstavbě“, kterou s sebou nese až kulturní evoluce, a která 

vytváří skutečně sociální a kulturní jáství, které je více komplexní a sjednocené. 

Jakýsi základ pro tuto úvahu poskytuje už Gadamer, který dle Grondina (1997)  

v tomto navazuje na Augustina a mluví o „vnitřní řeči sama k sobě“, o vnitřním 

dialogu, který vedeme sami se sebou. Právě to by bylo zřejmě pro jáství podstatné  

a právě tím by do značné míry jáství samo bylo. Pokud však vedu dialog sám se 

sebou, zlobím se na sebe apod., zřejmě nejsem dokonale sjednocený. To je však 

zřejmě dobře: umožňuje mi to mnohem větší flexibilitu, sebe-rozvoj, sebe-změnu  

a snad i auto-korekci: bez odlišení ovládajícího a ovládaného já by nebyla možná 

sebe-kontrola a ani jakékoliv snahy o dosažení sebe-vlády. Toho si ostatně všiml 

už Freud, když do lidské osobnosti zavedl superego snažící se regulovat pudové 

agresivně-sexuální impulzy a jím potlačená přání apod. 
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 Pokud je jáství primárně textem, příběhem, mýtem, musíme si všimnout 

možných úskalí textu, na která ukazuje francouzský post-strukturalismus, zejména 

Derrida (1993). Text nikdy není dokonale sjednocený, sebe-identický, integrovaný 

sám v sobě, není statický a ani nedlí v přítomnosti. To vnáší do struktury jáství, je-

li jáství jazykové, mezery a ne-jednotu. Současně však tato nejednotnost  

a dynamičnost textu umožňuje re-strukturalizace a vývoj samotného narativního 

neboli textového jáství. Stejně, jako se přelévá, štěpí a zase jinak sjednocuje text, 

děje se to samé s jástvím. Pro text je u Derridy zásadní časový modus, zejména 

nepřítomnost, která text štěpí a považuje za jeho hlavní formu čas (dialektika 

přítomného a nepřítomného, ke kterému přítomné odkazuje). Podobné by to 

mohlo být i u jáství. 

 Ovšem, jak Derrida připomíná, text a celkový systém jazyka a jeho zákonitostí 

vždy mnohonásobně přesahuje konkrétní jáství, jáství je pouze fragmentem textu, 

jeho zauzlinou, aspektem, efektem a účinkem. Tedy jáství je pouhým účinkem 

mnohem širšího neosobního řádu jazyka, který námi prochází, formuje nás, řídí, 

vytváří, ale je mnohem širší než my sami: jsme jen aspektem, záhybem širokého 

masivu jazyka a jeho zákonitostí. Nikdo plně neovládá celek jazyka a jeho řád, každý 

je spíše jen jeho parciálním účinkem a podléhá jeho zákonům, ač ani neví, jaké jsou. 

 A Lacan zde připomíná, že nás text, kterým jsme my sami, ale který nás  

i přesahuje a který mnohdy neovládáme a jeho zákonitosti a vnitřní rytmy 

neznáme, často zavede tam, kde nechceme, třeba do zacyklení nebo do omylu,  

v němž si myslíme, že signifikant (znak) už je signifikátem, tedy věcí, 

kterou označuje. Dojde tak k zastavení asociačního řetězce vzájemných odkazů  

a referencí, což může plodit neurózu, dogmatismus, rigiditu a zastavit proces 

neustálé re-interpretace a restrukturalizace. 

 Zdá se tedy, že defaultní systém jakožto biologický základ jáství široce 

integruje s textem, který jáství radikálně mění, zesložiťuje a 

současně sjednocuje. Základem jáství je pak jazyková forma, snad Chomského 

univerzální gramatika, zejména však také princip identity nebo princip sporu  

v podobě, v jaké je formuloval třeba už Aristoteles. 

 Dochází zde ke koevoluci biologické a kulturní evoluce, kdy kulturní 

informace (memy) jakožto jakési "viry mysli" napadají a radikálně mění 

biologický podklad a není už jasné, zda memy řídí geny nebo naopak. Jistě spolu 
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memy a geny často interagují, někdy jsou adaptivní, jindy maladaptivní, někdy 

následující puzení genetických mechanismů, jindy jdou radikálně proti nim. 

 Je mi jasné, že memetická teorie byla vystavena řadě výtek, z nichž jen 

některé byly oprávněné, ale její obecnější, filozofičtější rovina, která vyvrácena 

dle mého soudu uspokojivě nebyla, mi zde poskytuje vhodný, spíše pedagogický 

než ontologický, konceptuální rámec: jednoduše se skrze "memy" dá snadno 

vyjádřit to, co chci říci.  

 Zajímavé je promýšlet, nakolik jsou memy nutným účinkem genů. Je to 

jednoduché: kulturní invarianty (tedy to, co mají všechny kultury společného) jsou 

tím, co z genů nutně plyne pro lidské chování. To ostatní je výsledkem 

(mal)adaptace na rozličné prostředí, náhody, výtvorem mimořádně nadaných 

individuí či skupin apod. 

 Jsem proti tendenci chápat memy neboli kulturní evoluci jako něco radikálně 

odlišného od genů, od biologické evoluce. Jistý dualismus zde funguje, není však tak 

vyostřený, jak si myslí Blackmoreová. Memy jsou však přeci jen jiným typem 

replikantu než geny, přenášejí se totiž jinak (nápodobou, sociálním učením)  

a rozšířily se zřejmě skutečně nikoliv díky velikosti či komplexitě lidského mozku, 

ale díky tomu, že se v lidském mozku více rozvinuly sítě zrcadlových neuronů 

(memy toto rozšíření mohly zase zpětnovazebně zvětšovat), které právě umožňují 

větší empatii, učení nápodobou, sociální učení. Nemusíme používat termínu memy, 

připadá-li nám nevhodný, můžeme mluvit jednoduše o kulturních informacích. 

 Vraťme se ale k textu: podstatou textu je však – jak nám připomíná zase Derrida 

– nikoliv pouze přítomnost, ale nepřítomnost, tedy čas. Text nikdy není bezčasý  

a statický systém, není to ideální axiomaticko-deduktivní systém logiků, v němž je 

dáno vše najednou a navěky, ale text je neustálá změna, odklad, nepřítomnost. Jáství 

tedy sdílí s textem jeho základní formu, kterou je čas. Text i jáství díky času nikdy 

nespočívají v dokonalém sjednocení, harmonii, jednotě, statičnosti, smíření, sebe-

nalezení, ale jsou neustálou změnou, odkladem, oddálením, snad až někdy (na 

psychologické rovině) frustrací a věčně neuspokojitelnou touhou (jak připomíná zase 

Lacan). Nejednota textu produkuje podle Lacana naši věčnou žízeň chtění, věčnou 

touhu, která nemůže být nikdy plně uspokojena: text je jen neustálý odklad, 

nepřítomnost. Vzpomeňme zde na paralelu s buddhismem: avšak text nirvánu 

nenabízí, iluze nirvány či naděje na věčné spočinutí a smíření je ale podle Lacana 
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významným prvkem, který udržuje naši touhu a rozvíjí strukturace textu. Vztahem 

buddhismu a jáství se hojně u nás zabývá Holba (2012). 

 Mohli bychom zde poopravit Kanta: apriorní časová forma textu, nikoliv 

názoru je tím určujícím pro jáství, které se formuje jako příběh, jako jistý typ 

narace. Stálo by za hlubší zkoumání, cože je to vlastně za typ textu či narace, který 

jest jástvím. Jistě se drží pravidel pohádek, bájí, legend a zákonitostí mýtů, které 

vypráví o velkých (nebo i malých) činech velkých (nebo i malých, vzpomeňme na 

Karla Čapka) hrdinů, ale podstatné je zde to, že je vyprávěn takříkajíc v "ich-

formě", tedy jsem to já sám, který v příběhu hovoří o sobě samém (jako v deníku 

nebo v autobiografii, ve vlastním životopise). Jáství samo je vlastně zejména 

vlastním životopisem, sebezavinutím textu do sebe sama, což je umožněno 

zřejmě autoreferenční vlastností textu, jeho sebe-reflexivitou, která je dle mého 

soudu umožněna rekurzivní funkcí jazyka. Rekurzivní funkcí má dle Pinkera 

(2009) jedině lidský jazyk, tím se ostatně liší od jazyků jiných zvířat. 

 Aby došlo k sebe-zavinutí, musí zde být nejprve sebe-oddálení, to, čemu říká 

Lacan rozštěp, zneuznání, sebe-odcizení. V textu musí existovat jistá diference, 

která umožní vynoření metapozice z imanence jediné roviny pouhé "pozice": je to 

dáno zřejmě tím, že lidský jazyk se může strukturovat do hierarchie meta-

jazyků, že se tedy nad objektovým jazykem vynořuje metajazyk, nad ním zase 

meta-meta-jazyk atd. potenciálně do nekonečna. 

 Jistě nám to může připomínat Hegela, který mluví o tom, že duch 

je vlastně samo-sobě-jiné neboli jiné-sama-sebe, je v něm tedy jakási ne-identita, ne-

jednota v rámci širší identity identity a ne-identity. Hegel si myslel, že 

zde popisuje strukturu absolutna nebo alespoň vědomí podobného tomu lidskému, jen 

ho překračující a zahrnující, avšak pravděpodobně zde popisoval 

jen strukturu lidského jazyka. Mylně z toho vyvozoval základní 

ontologickou kostru celku světa: struktura lidského jazyka nebyla evolučně vyvinuta 

k tomu, aby odrážela základní zákonitosti univerza, jak nám dnes ukazuje třeba 

kvantová fyzika, kde si s gramatikou běžného jazyka nevystačíme (a zvládá ji už jen 

matematika, jelikož umožňuje mnohem větší množství kombinací a variací 

formálních schémat než přirozený jazyk). 

 Na druhou stranu je možné, že celý svět má relativně jednoduchou strukturu, 

jednoduchý řád, a pak by byl uchopitelný i skrze strukturu naše jazyka, 

vyvinutého ke zvládání několika jednoduchých (ve srovnání s komplexitou dějů, 
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které se odehrávají v celém kosmu) operací týkajících se pravděpodobně nikoliv 

přežití a reprodukce (to zvládají i zvířata bez jazyka), ale spíše ke zvládání 

roztodivných sociálních problémů (manipulace, podvádění, nevěra, hierarchie, 

konkurence, spojenectví, zejména pravděpodobně lež a přetvářka, viz hypotéza 

machiaveliánské inteligence v neurovědách, která není jedinou hypotézou  

k vysvětlení lidské inteligence, ale je stále dosti vlivnou). 

 Ostatně celá věda se spoléhá na to, že svět relativně jednoduchou strukturu má, že 

je uchopitelný, když už ne jazykem přirozeným, tak alespoň jazykem matematickým. 

Pokud tomu tak není, pak je celá věda pouhým mýtem a západní ideologií snažící si 

imperialisticky vnutit svoji údajnou „pravdu“ zbytku světa. 

 Ať tak či tak, to, co je jisté, je nejednota textu, daná do značné míry tím, že text 

není ryzí přítomnosti a statickou věčnou sebe-identitou, ale spíše neustálým odkladem, 

změnou a průběhem. Čas je tedy apriorní formou jáství i textu, ostatně jáství samo se 

rozpadá do diference mnoha odlišných časových okamžiků, událostí a situací. Kant 

měl pravdu v tom, že prostor lze z naší zkušenosti odloučit, ale čas je něco 

primárnějšího. Víme, že Einstein si myslel pravý opak a redukoval čas na čtvrtý 

rozměr reality, propojil a skloubil ho s prostorovými dimenzemi a vytvořil tak 

statické časoprostorové kontinuum (čas a prostor jsou pro Einsteina relativní samy o 

sobě, ale časoprostor už je absolutním invariantem, což vede 

k Einsteinově eternalismu, který si myslí, že všechny události, přítomné, minulé i 

budoucí rovnocenně neustále věčně existují a věčně se odehrávají, každý ve své vlastní 

věčné přítomnosti). Je však otázkou, za Einstein postupoval správně: z toho, že my 

neumíme čas objektivně změřit (protože naše měření času je vždy vedeno jen z určité 

vztažné soustavy) usoudil, že čas sám o sobě vůbec není. Einsteinův genius 

objevil, že nezávisle na všech vztažných soustavách můžeme pojmout časoprostor 

(díky konstantní či lépe řečeno nepřekročitelné rychlosti světla, která v 

sobě skloubí čas a prostor, vždyť rychlost je poměrem dráhy a času), z toho však 

vyvodil, že čas není nezávislým parametrem. Možná se mýlil a čas – jak si 

myslí Bergson – nesprávně redukoval na kvantitu, číslo, čímž pominul, že čas je 

zejména vývojem, rozvojem, změnou, nikoliv počítaným pohybem, jak si 

myslel Aristoteles. 

 Neurověda hovoří o různých typech jáství, mluví však hodně o vnitřní řečí 

spojené s tzv. denním sněním a procesem introspekce, dále hovoří o kulturním, 

sociálním a autobiografickém jáství spojeném s tzv. „mentálním cestováním 
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v čase“, kdy vzpomínáme, očekáváme, plánujeme, připravujeme rozhodnutí, 

zhodnocujeme minulé a budoucí situace atd.  

 Jelikož však jáství má řadu typů (jiné jáství mají lidé v Číně, jiné měli lidé 

starověkého Egypta), jáství jistě vytváří jakousi „cibuli“ (s biologickým proto-jástvím  

a primárním jástvím), o které mluví např. neurovědec Damasio (2004), avšak všechny 

typy jáství spolu nemusejí vytvářet jednotný harmonický celek. Na druhou stranu, 

právě narativní a mýtopoetická aktivita mysli může různé typy jáství spojovat do 

jednoho souvislého mýtu, který má svůj začátek, vyvrcholení i očekávaný konec. Podle 

Gazzanigy nebo Dennetta se jedná často o retrospektivní konfabulaci, tedy vymýšlení si 

jednotného jáství s jediným příběhem, jednotnými a kontinuálně pokračujícími záměry, 

plány a účely, s jedinou fixní nebo jen velmi málo se měnící identitou. 

Je pravděpodobné, že tato konfabulace zahlazuje různé trhliny, diskontinuity, zlomy, 

přeskoky a ne-konzistence, maskuje protikladné nebo ambivalentní intence jáství i to, že 

možná žádné jediné jáství není, ale existuje jen agregát vzájemně nesouměřitelných 

identit, které jsou neoprávněně subsumovány pod jednotu jáství. Avšak zřejmě je to 

evolučně praktické: organismus se efektivně rozhoduje a jedná, má-li dojem, že je nesen 

jednotným jástvím. Je to snaha organismu vnést do sebe sama jistý řád, zákonitost, 

opakování a jednotu. Nesmí jít však o řád příliš rigidní, jinak by organismus přestal být 

flexibilním. 

 Mohli bychom se na tomto místě pokusit ještě o jedno poopravení 

Kanta: transcendentální jednota jáství je jednotou nikoliv primárně představ a vjemů, 

ale jednotou jediného jazyka a je dána právě jednotou jazyka, který má jedinou 

gramatickou formu. Něco takového si částečně myslel i Kant sám, když mluvil  

o tom, že tato jednota vzniká tím, že představa „ego cogito“ doprovází každou další 

představu, čímž představy sjednocuje do jednoty transcendentálního ega. Tato Kantova 

koncepce se velmi podobá myšlence již výše zmiňované Blackmoreové, která 

též hovoří o tom, že mem „ego“ kolem sebe soustřeďuje a integruje další memy, 

až vytváří memplex egolpex. Z druhé strany se na to samé dívá Dennett, když si 

myslí, že text sám se automaticky centruje, soustřeďuje kolem (pro Dennetta pouze 

fiktivní) entity „ego“. 

 Jednota jazyka zaručující jednotu jáství je však narušena 

myšlenkami pozdního Wittgensteina, který si uvědomil, že jazyk právě není jediným 

systémem, ale spíše pluralitou jazykových her s různými jazykovými pravidly, 

sloužící různým účelům, záměrům a funkcím. Důsledků si všímá Laca (2013). 
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 Ostatně něco podobného si myslel i Derrida (viz výše). Jednota jáství je tímto 

narušena: je jáství jen nesourodým a nesjednoceným agregátem mnoha 

nesouměřitelných jazykových her? Zčásti snad ano, ale tato koncepce je 

příliš extrémní: i pozdní Wittgenstein hovořil o nějakých základních, snad 

biologických či animálních pravidlech, o základní „životní formě“, 

která poskytuje jednotu, stabilitu a kontinuitu uprostřed chaosu plurality jazykových 

her. Také zřejmě platí, že zákon sporu či údajná Chomského 

univerzální gramatika dávají jáství jistou jednotu. Jistě se tím nevylučují kulturní  

a dobové modifikace (někdy i velmi výrazné), avšak alespoň některé 

základní struktury jazyka sdílí zřejmě všechna etnika a všechny kultury. 

 Jak se potom jáství strukturuje? Naznačili jsme už, že Lacan si všiml 

jazykových pravidel strukturace pomocí metafory a metonymie, doplnil bych 

ještě metody dedukce a indukce, kreativita jáství je pak vhodně vyjádřena skrze 

peirceovsko-popperovský princip abdukce (byť se nejedná o rigorózní princip, 

protože podstata principu rigoróznost už předem vylučuje, avšak přece se můžeme 

ptát, zda tito autoři metodou abdukce skutečně něco vysvětlili, nebo jen 

zopakovali to, že dobře nerozumíme podstatě lidské „svobodné“ kreativity, kterou 

odkazujeme někam do přítmí nevědomí). 

 A jak se jáství fixuje? Zřejmě právě při nevědomé mýtotvorné tvořivosti. 

Fixuje se potom v denících, autobiografiích, které jsou vždy psány tak, jakoby 

organismus obýval právě jeden „duch“ oplývající fixní osobní identitou 

nebo alespoň osobní identitou, která se jen velmi pozvolna mění (pomineme-li 

traumata, a i u nich si myslíme, že změnila spíše někoho jiného: stanou-li se nám 

samým, cítíme se po nich dále stejní, jakoby beze změny, ačkoliv je 

to pravděpodobně omyl). 

 Čím více si píšeme deníky nebo vyprávíme sami sobě nebo druhým své 

autobiografie, tím více si fixuje vlastní jáství. Dokonalou ukázkou 

je Proustovo „Hledání ztraceného času“. Oním „hledáním“ je nevědomý mýtotvorný 

proces konfabulace, tedy nikoliv objevování minulosti, ale spíše její vytváření, 

vymýšlení. Jde pak také – jak název sám napovídá – v příběhu jáství zejména o čas, 

jak už jsme o tom hovořili výše. Jde o časový průběh, kdy se vše neděje najednou, ale 

odvíjí se to podle zákonitostí příběhů a mýtů. Každý příběh má začátek, přípravu na 

zápletku, peripetie, epizody boční i důležité, vrcholné momenty, vzestupy i pády, 

očekávaný konec a blížení se ke konci. Ostatně podobně strukturuje příběh jáství sám 
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Heidegger v díle „Bytí a čas“ (2002), kde hovoří o vrženosti (příběh začal, jsme do 

něho vnořeni, pohlcuje nás, ani nevíme jak), obstarávání (peripetie, boční  

i důležité zápletky), starosti (očekávání rozuzlení, krize příběhu), úzkosti bytí-k-smrti 

(očekávání konce příběhu). Podobnou strukturu má jak film, tak i příběh-mýtus jáství 

sám. Jáství se tak strukturuje jako časový a jazykový mýtus a podle jeho zákonitostí. 

Když studujeme pohádky a mýty a zákonitosti jejich rozvíjení, studujeme tak do 

značné míry zákonitosti rozvíjení vlastního jáství. Při produkci pohádky i při 

produkci příběhu-mýtu jáství se totiž používají stejné nebo podobné 

mozkové schopnosti a obvody. 

 Můžeme se ptát, nakolik jsou potom Heideggerovy "objevy" existenciálů, tedy 

základních struktur lidské existence (Dasein) v jeho "Sein und Zeit" objevem 

skutečných struktur našeho života, a nakolik jde spíše - jak se zčásti domnívám -  

o odhalení struktur a pravidel všech mýtů, včetně mýtu jáství, mýtu našeho života. 

Podobně lze mluvit i o Husserlově "Lebensweltu". O vztahu Heideggerových struktur 

a myšlení samého dobře uvažuje Korobczak (2012). 

 Mohou nám zde pomoci také jungiánské interpretace pohádek, mýtů, archetypů, 

symbolů nebo strukturalistické hledání stejných vzorců, rolí, vztahů, kontrastů, relací. 

Tyto prvky se uplatňují jak v mýtech, tak i konkrétněji v mýtu jáství samotném. 

Propojení Nietzscheho s Jungem a Heideggerem nabízí Maria Kostyszak (2007). 

Neznamená to, že jáství by se muselo skutečně realizovat jako příběh, ale jen to, že 

mozek nahodilou, diskontinuitní, absurdní realitu plnou „hluchých míst“ sjednocuje, 

osmyslňuje, napřimuje k jednotnému cíli. 

 Nezasávám však extrémní Dennettovu pozici, která si myslí, že všechna narace 

je pouhým vymýšlením. Myslím si, že touto mýtopoetickou tvořivostí v lidském 

životě jistá jednota a kontinuita i skutečně vzniká. U některých lidí je silnější než  

u jiných. Pravidla jistého typu mýtu a jeho strukturace se ve větší míře otiskla do 

člověka, který celý život obvykle jedná jako hrdina apod. 

 Jáství však nekrystalizuje jenom v autobiografiích a denících, tedy ve 

vzpomínkách, kdy se hledá Proustův „ztracený čas“ tak, že se neobjevuje, ale spíše 

vytváří, ale krystalizuje taky v činech, kdy jenom pasivně netrpíme působení 

vnějších vlivů, ale jsme sami aktivní, sami zásadním způsobem zasahujeme  

a měníme své okolí nebo druhé lidi. Ovšem velké příběhy s jejich hrdiny opět 

důležitým způsobem patří do mýtů, legend a bájí. Tedy, když na naši mysl 

zpětně vzpomíná, upravuje si epizody našeho života podle principů a asociací, dle 
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nichž se odvíjí velké legendy o velkých hrdinech a mučednících. Už to, že 

uvažujeme o okamžicích našeho života jako o "epizodách" dosvědčuje, že si svůj 

život strukturujeme podobně jako třeba aristotelské drama (někdy tragédii). 

 Bylo by zajímavé srovnat strukturu narativního jáství v našich zemích  

a v zemích blízkého souseda, Polska. Čech si zřejmě může strukturovat své 

narativní jáství podle struktury čapkovského příběhu obyčejného 

malého (průměrného) českého člověka, zatímco Polák může volit 

spíše hrdinštější variantu narace svého jáství zabydlenou větším počtem 

dramatických situací, zlomů, zápletek, epizod a sám sebe může chápat více 

jako hrdinu, bojovníka apod. Ke zkreslení reality dochází tam i tam, obojí může být 

někdy adaptační a jindy zase maladaptací. 
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Summary 
Selfhood is structured as a story/ narrative. The rules of the narrative are the rules of the selfhood 
myth. Selfhood is rather constructed than real; Nevertheless, selfhood somehow partly arises from 
myths. 
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Hermeneutický kruh a současná právní metodologie 
 

Lukáš Hlouch 
 

Hermeneutic Circle and The Contemporary Legal Methodology 
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I. Úvod 
Cílem tohoto příspěvku je zmapovat užívání kategorie hermeneutického kruhu 

v současné právní metodologii, a to nejen v rozměru výrazovém (tzn. kde  

a v jakých teoretických souvislostech se o hermeneutickém kruhu mluví), ale také 

v rozměru obsahovém, tedy v jakých kontextech se tato filosofická kategorie 

uplatňuje pro potřeby analýzy interpretačních procesů v právním diskursu. Z toho 

důvodu nejprve představen hermeneutický kruh v prostředí tradičního právnického 

metodologického instrumentária, a poté bude zohledněn rozdíl mezi prostředím 

kontinentální právní metodologie a anglo-amerického systému práva. V poslední 

části příspěvku bude pozornost zaměřena na situaci v českém právním myšlení  

a inovativním přístupům ke struktuře hermeneutického kruhu. Předložená analýza 

si v žádném případě nečiní nároky na úplnost, chce být spíše zajímavým vhledem 

do právně-filosofických kontextů konstrukce hermeneutického kruhu i z pohledu 

obecné filosofické hermeneutiky.  
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II.  Hermeneutický kruh v tradi ční právní metodologii 
 V tradičně vnímaném vymezení představuje hermeneutický kruh určitou 

kruhovou strukturu porozumění, v níž interpret postupuje (v přeneseném smyslu 

slova) od části k celku a od celku k části.1 Současný český filosof a hermeneutik 

Jaroslav Hroch definuje hermeneutický kruh v reminiscenci na klasické německé 

filosofické myšlení jako tezi o dialektické totožnosti poznávajícího s poznávaným, 

interpretujícího s interpretovaným na podkladě procesu, v němž opětovně 

postupujeme od části k celku, od celku k části, abychom mohli najít cestu ke 

stanovení jednotného smyslu interpretovaného textu.“ 2 Toto vymezení je 

nepochybně inspirativní i pro prostředí právního porozumění, kde jde především  

o nalezení tzv. správného řešení – tedy takového výkladu pramene práva, který 

bude považován právním společenstvím za správný. Pro právní metodologii je 

ovšem podstatnější problém v tom, že při aplikaci hermeneutického kruhu na 

různé objekty právního porozumění musí určit, co představuje celek a co 

představuje část. Jakkoliv obecně lze vycházet z toho, že za částí vystupuje 

v jakémkoliv procesu porozumění tzv. předporozumění (H.-G. Gadamer, J. Esser), 

pak je otázkou, co všechno může být vnímáno jako rámec poměřování tohoto 

předporozumění s interpretovanou strukturou významu, tedy zjednodušeně řečeno 

určitým „celkem“.  

 Právníci si hermeneutický kruh tradičně představují zejména ve spojitosti se 

dvěma tradičními metodami, a to je systematický a historický výklad. 

V systematickém výkladu jde o zohlednění souvislostního působení jednotlivých 

významových entit v rámci interpretovaného právního textu či dokonce v rámci 

celého právního řádu, k čemuž je možno připomenout Savignyho termín 

„organische Einheit der Rechtsordnung“, který symbolizuje představu (jakkoliv 

již dnes překonanou) systematické jednoty právního řádu jako určitého korpusu 

právních informací, které spolu v symbióze představují jakýsi právní organismus 

schopný interpretace a aplikace jako celek. Z pohledu sémiotiky se jedná o vztah 

mezi textem a kontextem, tedy vztah textu a jeho významově relevantního okolí. 

Systematický pohled na hermeneutický kruh se odráží i v náhledech na možnost 

                                           
1
 HROCH, J., KONEČNÁ, M., HLOUCH, L. Proměny hermeneutického myšlení, s. 46–48. 

2 HROCH, J. Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti. 
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interpretace samotné právní věty vyjadřující právní normu, kdy většina autorů 

dospívá k jednoznačnému závěru, že bez kontextu není adekvátní interpretace 

možná. Řečeno slovy amerického právního filosofa Petera Goodriche, při výkladu 

práva je kontext všechno, co je podstatné.3 V rozměru historického výkladu, který 

F. C. von Savigny považoval za tradiční metodu, ačkoliv se později v právní vědě 

její význam dosti relativizoval a propojil s problematikou účelového či 

teleologického výkladu4, hermeneutický kruh představuje strukturní model pro 

překlenutí časového odstupu mezi horizontem interpreta a horizontem 

normotvůrce či jiného tvůrce interpretovaného právního textu. Tak je tomu při 

hledání skutečné (intencionalismus) či připisované (konstruktivismus) vůle tzv. 

historického zákonodárce. Hermeneutický kruh ale také může být vnímán ve 

vztahu k horizontu aktuálních potřeb právního společenství ve schématu tzv. 

aktuální teleologie, tedy odmítnutí historického výkladu jako neakceptovatelného 

v důsledku změn hodnotového rámce, diskontinuity právního řádu, příliš velkého 

časového odstupu apod. V tomto ohledu právní filosofie v zásadě přijímá model 

hermeneutického kruhu jako uplatnitelný, ovšem opět řeší spíše otázku, podle 

čeho má interpret projektovat jako celek významového rámce interpretační úlohy 

spíše historickou vůli zákonodárce, anebo aktuální význam právního textu.5  

 Významný německý právní teoretik Robert Alexy demonstruje uplatnění 

hermeneutického kruhu v právním myšlení s tím, že se jedná o pouhou strukturu, 

nikoliv normativní metodu. V takovém pojetí může být hermeneutický kruh 

chápán jako určitá transcendentální kategorie právního myšlení, která není 

omezena na ten či onen prvek či metodu výkladu. Hermeneutický kruh v Alexyho 

pojetí tak má uplatnění ve vztahu 1) normativní text - předporozumění jeho 

smyslu; dále ve vztahu 2) právní norma (normy) - systém práva jako celek; a dále 

ve vztahu skutkových otázek 3) skutkové zjištění – skutkový stav a konečně last, 

                                           
3 Citováno podle MCLEOD, I. Legal Method. 7th. Edition, New York: Palgrave Macmillan, 2009, s. 8.  
4 WINTR, J. Metody a zásady interpretace práva, s. 23.  
5 Srv. k tomu např. v polské právní teorii Dajcziak, W. Rechtstradition und Fortbildung des 
Privatrechts. Giaro, Tradition und Geschichte als Grenzen der Auslegungsfreihe In. Stelmach, J., 
Schmidt, R. (eds.) Krakauer – Augsburger Rechtstudien. Die Grenzen der Rechtsdogmatischen 
Interpretation. Warszawa: 2011. 
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but not least ve vztahu 4) právní norma - skutkový stav.6 Právě tento poslední 

rozměr vnímání hermeneutického kruhu je určující pro praktické právní myšlení, 

neboť právě aplikace práva orgány veřejné moci (soudy, správní orgány, jiné 

orgány) přináší konkretizaci právních následků předvídaných v právních 

pravidlech pro typové situace lidského soužití. Toto vymezení získalo široký ohlas 

i v české právní metodologii, například u současného pražského právního teoretika 

Jana Wintra.7 U dalších spíše metodologicky orientovaných autorů se objevuje 

klasický popis modelového „pohybu“ hermeneutického vědomí interpreta „sem  

a tam“ („Hin- und Herwandern“), a to ve spojení s charakteristikou samotné 

kvalifikace skutkového děje jeho právním významem (tzv. subsumpce). 

Metodologický náhled na hermeneutický kruh tedy charakterizuje tento fenomén 

jako určité úsudkové schéma (K. Engisch).8 

 Někteří právní metodologové, kteří byli inspirováni tzv. novou 

fenomenologickou hermeneutikou, zavádějí místo pojmu hermeneutický kruh 

pojem tzv. hermeneutické spirály. Za tvůrce tohoto modelu se považuje německý 

právní filosof, teoretik a bývalý ústavní soudce Winfried Hassemer.9 Model 

spirály lépe zohledňuje dynamiku právního porozumění, které se ve struktuře 

hermeneutického kruhu mění jak kvalitativně, tak i časově. Potenciál tohoto 

modelu (nijak ovšem svým smyslem a účelem odlišného od tradičního kruhového 

schématu) využívají někteří kontinentální autoři jako základního fundamentu pro 

popis celého právního myšlení. Dalším autorem, který pracuje s tímto pojetím 

hermeneutického kruhu, je německý právní filosof Arthur Kaufmann.  

 Takovým autorem je kupř. Philippe Mastronardi, švýcarský právní teoretik, 

který ve svém díle Juristisches Denken velmi praktickou metodou přibližuje základní 

schémata právního porozumění. Mastronardi při svém vymezení hermeneutického 

kruhu čerpá zejména z filosofických názorů Maxe Webera a H.-G. Gadamera, 

přičemž od obou uvedených autorů se odlišuje.10 Zatímco Weberův koncept 

porozumění je pro právní myšlení příliš oproštěn od hodnotových rámců, Gadamerův 

                                           
6 ALEXY,  R. Recht, Vernunft, Diskurs, s. 75–77. 
7 WINTR, J. Metody a zásady interpretace práva, s. 11.  
8 HASSEMER, W. Tatbestand und Typus : untersuchungen zur strafrechtlichen Hermeneutik, s. 105. 
9 Dtto.  
10 MASTRONARDI, P. Juristisches Denken, s. 38–50. 
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koncept porozumění je zase příliš spjat s historicitou porozumění. Gadamer podle 

Mastronardiho nepovažuje právní hermeneutiku za zvláštní případ, nýbrž ztotožňuje 

filosofickou a právní hermeneutiku jako tytéž disciplíny. Podle Mastronardiho názoru 

každý proces právního porozumění má tři fáze založené na nerozlučeném spojení 

normy a faktů. Hermeneutický kruh považuje za kruhovou metodu myšlení, v níž se 

tyto prvky setkávají. První fází je porozumění (Verstehen), které je založeno na 

hermeneutickém kruhu. Předporozumění interpreta se pohybuje mezi normou  

a skutečností.11 Druhou fází je odůvodnění (Begründung), které představuje určitou 

hermeneutickou hru na výměnu argumentů mezi konceptem a úplným seznámením 

se s podklady. Předporozumění interpreta se podle jeho názoru zde stává zároveň 

předsudkem, ten je nutno korigovat. Finální třetí fází je rozhodnutí (Entscheidung), 

tedy akt, který znamená konec potenciálně nekonečného procesu odůvodnění.12 

Praktická determinace právního porozumění zde nutně vyžaduje ukončení jinak 

v podstatě nekonečné hermeneutické spirály. Jakkoliv se hermeneutický kruh 

výslovně objevuje pouze v první fázi tohoto modelu právního porozumění, je logické, 

že ani odůvodnění právního závěru, ani finální úsudek o právu či povinnosti subjektu 

se nemůže odehrávat v jiném schématu než opět v rámci hermeneutického kruhu či 

spirály. V rámci tohoto schématu dochází pouze k neustálým proměnám (korekcím) 

celku a části, ovšem na podkladě téže interpretační úlohy obvykle v právním myšlení 

vymezené typovou či skutečnou skutkovou podstatou.  

 Kontinentální právní myšlení ve své německé tradici tedy s hermeneutickým 

kruhem pracuje jako s určitou strukturou právního porozumění, která má poměrně 

široké (někdy až transcendentální) uplatnění v právních interpretačních procesech. 

Rozdílné je to, zda považujeme hermeneutický kruh za pouhou strukturu, anebo 

určitou metodu právního myšlení, v samotné podstatě se však nejedná o natolik 

odlišné pohledy, jak by se na první pohled mohlo zdát.  

 

III.  Anglo-americké právní myšlení a hermeneutický kruh 
 Kontinentální pojetí právní hermeneutiky se začíná u významných 

amerických právních filosofů projevovat spíše až později, čehož je dobrým 

                                           
11

 MASTRONARDI, P. Juristisches Denken, s. 51. 
12 Dtto, s. 57. 
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příkladem zejména dnes již nežijící významný americký právní filosof Ronald 

Dworkin. Moderní právní hermeneutika zrodila spíše v německém jazykovém 

okruhu. Přesto však již od 19. století můžeme zaznamenat jistý vliv i v anglo-

americkém právní myšlení. V této souvislosti je třeba zmínit dílo Francise Liebera, 

pruského emigranta do Spojených států amerických, který byl dokonce přímým 

žákem F. D. E. Schleiermachera.13 V roce 1837 tento autor ve Spojených státech 

amerických vydává dílo Legal and Political Hermeneutics, v němž se snaží  

o vytvoření jakési společné výkladové teorie pro prostředí právní a politické vědy. 

Vychází z toho, že interpretaci významu či textu je nutno odlišovat od jejich 

konstrukce. Text má vždy jediný správný význam, který je nutno určit za pomoci 

rekurzu k úmyslu jeho autora (intention).14 Podle Liebera se hermeneutický kruh 

v podstatě zrcadlí v katalogu pravidel pro právní porozumění, tedy v jaksi „právnické 

kuchařce“. Tento soubor pravidel vychází z několika základních vztahů, mezi nimiž 

dominuje vztah obecného/nadřazeného a zvláštního/podřazeného.  

 Současní autoři inspirovaní kontinentální právní hermeneutikou řeší vztah 

mezi nastavením právního systému (rule of law – panství práva) a hermeneutickou 

svobodou15 interpreta při výkladu práva, a to zejména interpretů autoritativních 

(soudců, úředníků). Fred Dallmayr si ve své eseji Hermeneutics and the Rule of 

Law klade otázku, v jakém vztahu spolu jsou tradiční právnické kategorie vůle 

(voluntas), rozum (ratio) a smysl (logos) v prostředí právního státu. Neznamená 

přijetí hermeneutického kruhu naprostou rezignaci na zákaz libovůle (svévole)? 

Nejsme svědky vítězství vůle (voluntas) nad racionalitou (ratio), která měla být 

skrze hermeneutický kruh zjevena?16 Dallmayr se to nedomnívá, ovšem z pohledu 

kontinentálního právníka nenabízí dostatečně propracované řešení záruk zneužití 

libovůle jako krajního projevu hermeneutické svobody.  

                                           
13 Jeho analýzu obsahuje stať Jamese Farra The Americanization of Hermeneutics: Francis Lieber’s 
Legal and Political Hemeneutics. Viz s. 83–103 In. Leyh, G. (ed.) Legal Hermeneutics. History, 
Theory and Practice. Berkeley – Los Angeles – Oxford: University of California Press, 1992.  
14 Dtto, s. 93. 
15Obecně k filosofickému významu pojmu hermeneutické svobody viz blíže FIGAL, G. 
Hermeneutická svoboda, s. 22–24.  
16 DALLMAYR,  F. Hermeneutics and the Rule of Law, s. 16.  
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 Jako poslední pohled na hermeneutický kruh zmíníme ještě názory izraelského 

právního teoretika a soudce Aharona Baraka, který ve svém díle obsáhl jak otázky 

anglo-amerického, tak i kontinentálního právního prostředí. Jmenovaný autor zaujímá 

ve svém díle Purposive Interpretation in Law poněkud opatrný přístup 

k hermeneutickým strukturám v právní interpretaci. Především i on rozlišuje zásadně 

interpretaci práva (interpretative doctrines) a jeho dotváření (non-interpretative 

doctrines).17 Hermeneutika podle jeho názoru představuje interpretativní doktrínu, 

nelze bez dalšího užít pro non-interpretativní postupy (dotváření práva). „Paradox“ 

hermeneutického kruhu sice podle jeho názoru je základem výkladu právního textu, 

ale svoboda interpreta je oproti jiným humanitním druhům interpretace značně 

omezena.18 A contrario usuzováno pak podle Baraka nemá hermeneutický kruh 

v prostředí dotváření práva co dělat, neboť jde o koncept interpretativní.  

 V těchto pohledech na problém hermeneutického kruhu se dostává do 

popředí specifický problém právního myšlení, a to je omezení hermeneutické 

svobody interpreta. Někteří právní metodologové poněkud mylně kladou právní 

hermeneutice za vinu, že až příliš otevírá možnosti právní interpretace ve vztahu  

k množině možných právních řešení, což souvisí s problémem zákazu libovůle při 

interpretaci práva, příp. s problematikou soudcovského aktivismu (judicial 

activism) či dokonce soudcovského státu. Hermeneutický kruh ani spirála však 

v zásadě nic takového v právním myšlení nepůsobí, jen se prostřednictvím nich 

takříkajíc obnažuje pravá povaha právní interpretace jako silně teleologicky  

a volně determinované procedury, která má svá pravidla, ovšem v rámci nich má 

interpret možnost volby správného řešení právního případu. V tomto ohledu lze 

souhlasit s Alexym, že hermeneutický kruh v prostředí právní interpretace v sobě 

nenese žádný normativní potenciál, ale jde o „pouhou“ strukturu, která je 

hodnotově, ideologicky neutrální. Z toho plyne, že postup v modelu 

hermeneutické spirály samozřejmě umožňuje dospět i k řešením, která nebudou 

právním společenství z nejrůznějších důvodů považována za správná, ať již 

z důvodu libovůle interpreta, nebo v důsledku argumentačních chyb při postupu 

od celku k části a od části k celku. Taková řešení se ovšem nestanou obvykle 

                                           
17 BARAK, A. Purposive Interpretation in Law, s. 61 a násl.  
18 Dtto, s. 58–59. 
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ustáleným „živým právem“, jelikož je buď interpret sám eliminuje jako 

nepřijatelná, anebo tak učiní právní společenství prostřednictvím mechanismů 

opravných prostředků.  

  

IV.  Česká právní metodologie a hermeneutický kruh 
 Současný právní teoretik Jan Wintr v loňském roce publikoval své dílo 

Metody a zásady interpretace práva, v němž se snaží důsledně postihnout všechny 

výkladové postupy obvykle užívané v právní interpretaci. Považuje je přitom za 

určité zásady či dokonce principy, jelikož jejich uplatnitelnost často odvisí od 

konkrétní argumentační situace, právního a skutkového kontextu a dalších faktorů, 

včetně subjektivních podstruktur poznání interpreta.19 Jakkoliv přitom vychází 

z premisy, že právní interpretace se odehrává v modelu hermeneutického kruhu, 

samotné výkladové zásady se snaží určitým způsobem katalogizovat, uspořádat do 

vzájemných pravidel přednosti a určité hierarchie. Jde tedy o teorii normativně 

metodologickou, která nepracuje s metodami výkladu jak určitými kroky 

v hermeneutické spirále, ale spíše jako se sbírkou nástrojů, které si interpret může 

vybírat v rámci platných pravidel pro jejich uplatnění na konkrétní případ. 

Obdobně také Jan Tryzna vychází z toho, že každá interpretace práva začíná od 

předvědění interpreta, které v zásadě podmiňuje zejména uplatňování 

abstraktnějších normativů, jako jsou zásady a principy. Předmětem jeho zájmu je 

tedy východisko procesu porozumění, a to zejména právním principům. Konkrétně 

uvádí, že „..nedílnou součástí předvědění interpreta je v této souvislosti i znalost 

právních principů. Lze však soudit, že nemalou roli hrají osobní postoje, názory  

a preference dotčené osoby, které ovlivňují její postoj k prima facie zjištěným 

výsledkům aplikace právních norem.“20 Kategorie hermeneutického kruhu a jejího 

konkrétnějšího rozpracování si však česká právní metodologie nijak blíže nevšímá 

a vystačí si s pouhou konstatací existence tohoto modelu porozumění.21  

                                           
19 WINTR, J. Metody a zásady interpretace práva, s. 27 a násl.  
20 TRYZNA, J. Právní principy a právní argumentace, s. 220–221. 
21 Výjimkou jsou některé časopisecké statě povětšinou nastupujících právních teoretiků, kteří 
v hermeneutické právní filosofii hledají inspiraci. Srv. k tomu LAJSEK, V. VLIV 
VORWISSEN, Vorverständnis a hunch theory na rozhodování soudců, s. 586–604.  
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 Určitou výjimku představuje právní filosof a bývalý ústavní soudce Pavel 

Holländer, který se věnoval v nedávné době hermeneutickému kruhu ve vztahu 

k tzv. principu proporcionality. Pavel Holländer se zabývá hermeneutickým 

kruhem nejen v prostředí standardní právní interpretace, nýbrž také v prostředí 

právních principů a veřejných statků, které se zejména v tzv. složitých případech 

střetávají a působí zásadní potíže interpretovi při volbě výkladového závěru. Pavel 

Holländer charakterizuje hermeneutický kruh jako kaskádu korelací mezi 

skutkovým stavem a právní normou, resp. předporozuměním interpreta o těchto 

dvou světech, mezi nimiž existuje právní případ řešený interpretem. Stran využití 

hermeneutického kruhu pro analýzu ústavního práva Holländer uvádí toto: 

„Základní metodologickou otázkou je způsob rekonstrukce ústavního účelu. Je jí 

akcent na subjektivní nebo objektivní teleologický výklad, originální či aktuální 

výklad, uvědomění si role předporozumění interpreta při rekonstrukci účelu 

sledovaného normou. Jde tedy o hermeneutický kruh (či spirálu), v němž se 

interpret myšlenkově pohybuje mezi normou jednoduchého práva, svým 

předporozuměním, empirickými zjištěním týkajícími se účelu normy (plynoucími 

např. z důvodových zpráv zákonných předloh či parlamentních rozprav)  

a ústavními principy.“22  

 Konkrétněji k principu poměřování (proporcionality) uvádí, že 

hermeneutický kruh představuje „myšlenkový pohyb mezi „rekonstrukcí“ účelu 

posuované normy jednoduchého práva a účely v kolizi se ocitajících základních 

práv, příp. veřejných dober z hlediska empirických, systémových, kontextových  

a hodnotových argumentů.23 Tato kritéria vycházejí z judikatury Ústavního soudu, 

konkrétně z pilotního nálezu ve věci návrhuna zrušení části trestního řádu 

upravující institut anonymního svědka, kterým byl – byť nikoliv úplně poprvé, ale 

poprvé komplexně v prostředí českého právního diskursu aplikován princip 

proporcionality při abstraktní kontrole ústavnosti.24  

                                           
22 HOLLÄNDER, P. Zásada proporcionality: jednosměrná ulice, nebo hermeneutický kruh? s. 32–33. 
23 Dtto, s. 33. 
24 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp.zn. Pl. ÚS 4/94, přístupný na 
http://nalus.usoud.cz. 
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 Holländer tedy značně rozšiřuje tradiční chápání hermeneutického kruhu či 

spirály jako dynamického rozpracování modelu subsumpce. Částí je zde účel 

právní normy jednoduchého práva a dále tak účely v kolizi stojících základních 

práv, v pozici celku se zde objevují jednotlivé typy argumentů, které stojí v jádru 

principu proporcionality v užším slova smyslu. Tento přístup pak zdůvodňuje  

i variabilitu struktury principu proporcionality, neboť v konfrontaci s různými 

druhy střetů základních práv či veřejných statků se může lišit i počet kroků tohoto 

testu a jejich hodnocení. Zatímco tradičně má princip proporcionality tři kroky 

(potřebnost, vhodnost, proporcionalita v užším slova smyslu), v judikatuře 

Ústavního soudu se již objevil i test vyloučení extrémní disproporcionality a test 

racionality u omezení sociálních práv. Právě různé alternativy vyjádření téhož 

(ideje přiměřenosti) vedou k otázce, zda tyto judiciální testy nejsou jen 

rozpracováním transcendentální struktury právního myšlení – hermeneutického 

kruhu či spirály, při poněkud odlišném vymezení „celku“ a interpretované „části“.  

 

V. Závěr 
 Hermeneutický kruh či spirála představují stále se prosazující konstrukce 

právního myšlení, jejichž odmítání či zpochybňování ze strany některých autorů 

pramení obvykle z obavy přílišného otevření již tak otevřené textury práva. 

Hermeneutický kruh či spirála představují překonání formální deduktivního 

schématu právního sylogismu jako jádra interpretačního a aplikačního 

myšlenkového procesu. Jeho využitelnost v právním myšlení je ale nepochybně 

mnohem širší, o čemž svědčí i současné trendy v právní filosofii věnující se teorii 

právních principů.  

 To platí podle mého názoru i tehdy, pokud přijmeme skutečnost, že 

hermeneutické teorie byly do značné míry překonány diskursivními a jinými 

alternativními teoriemi právního porozumění, které ještě více než hermeneutický 

kruh přibližují právní projevy k samotnému jednání v právních vztazích a staví na 

praktickém rozměru právní argumentace.  

 Tyto teorie však nepřinesly žádný srozumitelnější a propracovanějši 

univerzální model porozumění, než je právě hermeneutický kruh. Proto je možno 

uzavřít, že hermeneutický kruh či spirála představují nejen pro hermeneutické 

teorie právní interpretace uznávanou strukturu, která tvoří jádro právních 

interpretačních procesů, a to zejména se zřetelem k autoritativní aplikaci práva. 
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Summary 
This contribution presents the model of hermeneutic circle in the context of contemporary legal 
methodology. Some views of authors both from the framework of civilian legal systems and 
common law systems are introduced and briefly commented. The scope of this contribution is to 
attract more attention to the concept of hermeneutic circle as a transcendental and true model of 
legal interpretation and legal reasoning. As a result, hermeneutic circle is from the point of view 
of the author regarded as a transcedental and necessary structure of legal thought.  
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Abstract:  In the second half of 20th Century, interpretative dispersion of critical thought 
formed into two lines: hermeneutics and deconstruction. Despite their differences, however, 
both refuse metaphysical background of logocentrism and suggest their own ways of its 
avoiding. In this sense, they follow criticism of continental philosophy. 
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V průběhu minulého století byl položen v rámci literární vědy zvláštní důraz na 

profilaci různorodých interpretačních metod. Tento zájem byl mimo jiné založen 

na ateistické kritice založené Nietzschem a Freudem a byl spojen s novými 

průzkumy sémiotiky (Saussure, Peirce), sociologie (Comte, Durkheim) a filosofie 

(fenomenologie, pozitivismus). Nové tvary literární metodiky vyvinuté v této 

souvislosti kombinovaly různé a někdy i protichůdné oblasti lidské činnosti 

(psychoanalýza, estetika, lingvistika, společenské vědy). Ve druhé polovině 20. 

století přišel do hry další důležitý faktor. Reflexe kritického myšlení dále 

prohlubuje důraz na interpretativní dimenzi lidského poznání, následkem čehož se 

zformoval filozofický výzkum ve dva dominantní proudy: hermeneutiku  

a dekonstrukci. Přes jejich vzájemnou rozpornost je spojuje kritika logocentrismu, 

kterou se snaží odlišnými způsoby překonat. 

Hermeneutiku motivuje německá onto-fenomenologická perspektiva 

(Husserl, Heidegger) a je reprezentována zvláště Hansem-Georgem Gadamerem. 

Dekonstrukci, odnož francouzského poststrukturalismu, zastupuje Jacques 

Derrida. Podstata Gadamerovy hermeneutiky tkví v možnosti „porozumění“  

a dialogické komunikace (iniciováno platonským dialogem), zatímco Derrida 
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akcentuje "différance" - stopu stále unikajícího významu, typickou pro psaný text 

a programově opomíjenou zvláště evropskou filozofickou tradicí. Zdá se, že 

hermeneutika a dekonstrukce nabízejí velmi různé pohledy na jazyk, smysl a život 

obecně. I přes jejich rozdíly však mají společnou základnu: Gadamerova 

filozofická hermeneutika a Derridova dekonstrukce odmítají metafyzické pozadí 

modernity a navrhují své vlastní způsoby, jak se jim vyhnout. Přesto je vztah 

hermeneutiky a dekonstrukce vnímán povětšinou kontradiktoricky. Proto není 

divu, že případný přímý střet dvou hlavních protagonistů by byl vnímán s velkým 

očekáváním.  

V dubnu roku 1981 se v pařížském Goethe-Institutu odehrála jedinečná 

konference1. Ztělesnění filozofické hermeneutiky a dekonstrukce, Gadamer  

a Derrida, byli vyzváni k polemice. Obecenstvo očekávalo eskalaci vzájemných 

pnutí tak nebezpečně blízkých a zároveň protichůdných proudů. Pesimisté 

přirovnávají událost k „rozhovoru hluchých“2 Avšak zvláště Gadamer měl potřebu 

se k setkání vracet a v průběhu dalších šesti let vznikly tři3  velmi cenné texty, 

které zohledňují pařížské setkání.  

Konference začala Gadamerovou přednáškou Text a interpretace. Ostří mezi 

hermeneutikou a dekonstrukcí mohlo být částečně otupeno Gadamerovým 

strategickým vychýlením hermeneutiky dekonstruktivistickým směrem, neboť 

Text a interpretace se v rámci tzv. filozofické hermeneutiky nezvykle pozorně 

k psanému textu obrací a proti některým nosným tezím může Derrida sotva co 

                                           
1 Úvodní Gadamerovu přednášku Text a interpretace z konference cituji z českého vydání, 
ostatní poznatky o konferenci, stejně jako i Gadamerovu reakci Dopis Dallmayrovi o tři roky 
později čerpám z knihy MICHELFELDER, D. P., ed. a PALMER, R. E., ed. Dialogue and 
deconstruction: the Gadamer-Derrida encounter.  
2 GRONDIN, J. Úvod do hermeneutiky, s. 170.    
3 Těmi texty jsou: Dopis Dallmayrovi z roku 1984, Destrukce a dekonstrukce z roku 1985  
a Hermeneutika a logocentrismus z roku 1987. Zvláštní důležitost má první z nich, který vzešel 
z korespondence s prof. Fredem Dallmayrem, v němž si Gadamer ujasnil pozici hermeneutiky 
vůči metafyzice i dekonstrukci a připravil půdu pro vznik dalších dvou, již čistě vědeckých 
textů. Všechny tři jsou publikovány v již citované knize Dialog a dekonstrukce: střet Gadamera 
s Derridou, viz citace 1.   
K tomu podrobněji viz GADAMER, H.-G. Destruction and Deconstruction. In: Dialogue and 
Deconstruction: The Gadamer-Derrida Encounter, s. 109.  
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dodávat: „Literární text je textem v obzvláštním stupni právě proto, že neodkazuje 

na původní mluvní výkon, nýbrž naopak je sám pro všechna opakování a pro 

všechny mluvní výkony předpisem; [...] Text podobného druhu nepředstavuje 

pouhou fixaci řeči, nýbrž má svou vlastní autenticitu. Je-li řeč jinak 

charakterizována tím, že ten, kdo ji poslouchá, jaksi proposlouchává skrze ni a je 

zcela zaměřen na to, co mu řeč sděluje, zjevuje se zde specifickým způsobem řeč 

sama.“4  Tento dekonstruktivistický tón ale vůbec neznamená nějaký ústup z pozic 

rozumění. Horizont smyslu nevylučuje písmo, naopak expanduje mimo prostou 

autorskou intenci: „Slovní hříčky nejsou jen hrou vícepolohovosti či polyvalence 

slov, z níž se utváří básnická řeč – ve slovních hříčkách se naopak proti sobě 

navzájem rozehrávají samostatné jednotky smyslu.“5 Hermeneutika se již nebaví  

o smyslu fenomenologicky, v perspektivě jeho dosažitelnosti, vlastnění, ale 

ontologicky a dynamicky. Avšak všechny dekonstruktivistické znělky jsou 

v hermeneutice obklíčeny srozuměním: „Čím více vazeb smyslu a zvuku nám 

vstoupí do vědomí, tím hlouběji a hlouběji pronikáme.“6 Žádný text by dle 

Gadamera ale nedošel zjevu, kdyby „celek řeči takříkajíc nedržel pohromadě [...] 

jako útvar smyslu.“7 Gadamer nikde nepochybuje o nároku hermeneutického 

rozumění na univerzalitu. Toto rozumění totiž není počinem substanciálního 

subjektu vůči předmětům svého vědění, ale neustále se re-konstituující 

hermeneutické situace, stále dynamického horizontu.  

Druhý den dostal slovo Jacques Derrida, aby reagoval na Gadamerovu 

přednášku. Předložil tři hlavní otázky, jejichž stěžejním leitmotivem byla 

Gadamerova koncepce „dobré vůle“8 Derrida chápe Gadamerův etický axiom 

„dobré vůle“ coby základní předpoklad možného porozumění jako regulativní 

princip nesouhlasu a neporozumění, čímž Gadamer údajně upomíná na Kantovy 

morální imperativy zastřešující rozrůzněnost hodnot, vzdálená stanoviska 

jednajících a všechny hypotetické imperativy.  

                                           
4 GADAMER, H.-G. Text a interpretace, s. 26.  
5 Dtto, s. 28.  
6 Dtto, s. 32. 
7 Dtto, s. 27.  
8 DERRIDA, J. Three Questions to Hans-George Gadamer. In: Dialogue and Deconstruction: 
The Gadamer-Derrida Encounter, s. 52.  
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První Derridova otázka proto zní: „Nepatří tento způsob mluvy ke konkrétní 

epoše, jmenovitě k metafyzice vůle?“9 Jak uvidíme později, Gadamer se těžce 

vyrovnává se stigmatem logocentrismu a velmi mu záleželo na tom, aby vysvětlil 

nesourodost hermeneutiky a tradiční evropské metafyziky.  

Druhá otázka míří na Gadamerovu zmínku o integraci psychoanalytické 

hermeneutiky do univerzální hermeneutiky. Co by měl znamenat tento koncept 

„dobré vůle“ pro psychoanalýzu? Chce tímto Gadamer prostě jen rozšířit kontext 

interpretace? Derrida se domnívá, že psychoanalytické a hermeneutické 

interpretační mechanismy představují až příliš vzdálená diskurzivní pole, než aby 

bylo možné první prostě podřadit pod druhý. Lehce provokativně se ptá: Bude toto 

rozšíření hermeneutického pole kontinuální expanzí, nebo dojde k diskontinuální 

restrukturaci hermeneutického konceptu? 10 

Otázka třetí. Gadamer za nezbytný, axiomatický předpoklad interpretačního 

diskurzu stanovuje „Verstehen“, „porozumět druhému“, „porozumět jinému“. 

Jestliže tento axiom platí pro dialog konsensuální, stejně jako pro nedosažené 

rozumění, musíme se ptát, zda axiom „Verstehen“, vzdálený plytké harmonii, jak 

Gadamer říká, není spíše narušováním harmonie, jistou harmonií ruchu, destrukcí 

veškerého zprostředkování11.  

Gadamerovy odpovědi nepostrádají ostrost i vtip. „Shledávám velmi 

obtížným rozumět otázkám, které mi byly adresovány. Avšak vyvinu maximální 

snahu, jakou by měl vyvinout každý, kdo chce porozumět jiné osobě nebo 

porozumět jinakosti. Absolutně nemohu souhlasit, že by tato snaha měla co do 

činění s „epochou metafyziky“ – nebo, když na to přijde, s Kantovským 

konceptem dobré vůle. Vyjádřil jsem se docela jasně, co míním dobrou vůlí: pro 

mě je tím, čemu Platon říká „hermeneia elenchos“. (Připustit možnost, že pravdu 

má ten druhý – P. Ch.) (…) Toto nemá nic společného s etikou. Dokonce  

i nemorální bytosti předpokládají srozumění s druhým. Nevěřím, že Derrida se 

mnou v této věci opravdu nesouhlasí. Kdokoli otevře pusu, chce, aby mu bylo 

                                           
9 DERRIDA, J. Three Questions to Hans-George Gadamer. In: Dialogue and Deconstruction: 
The Gadamer-Derrida Encounter, s. 53.  
10 Dtto. 
11 Dtto. 
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rozuměno. V opačném případě by nemohl nikdo mluvit ani psát. Konečně mohu 

předložit důkaz: Derrida ke mně směřuje dotazy a jistě předpokládá, že mu budu 

chtít porozumět.“ 12 

Podobně radikálně se Gadamer staví k druhé otázce. Z čeho je usuzováno, že 

touží po integraci psychoanalytické hermeneutiky do hermeneutiky univerzální? Jeho 

záměr je přesně opačný. „Ukázat, že psychoanalytická interpretace jde zcela 

odlišným směrem. Psychoanalytická interpretace nehledá porozumění tomu, co chtěl 

někdo říci, ale co někdo říci nechtěl nebo dokonce odmítal.“13  

V třetí otázce Gadamer navazuje na Derridu a dodává, že kontinuální 

rozumění druhé osobě jednoduše neexistuje a koncept pravdy, který spočívá 

v harmonickém souladu a bezezbytku definuje „pravdivost“ něčího mínění, je 

naivní a od Nietzscheho neudržitelný. Přesto se Gadamer opakovaně dovolává 

Platóna a tvrdí, že žitým dialogem se dá docílit skutečného porozumění. 

Dialogickým porozuměním lze eliminovat falešný soulad i dezinterpretaci, které 

jakoby přicházely se slovy samými. Dosažení porozumění souvisí s výkonem, 

který překoná řeč jako pouhý lingvistický systém coby systém znaků založeném 

na konvenci. Gadamer v souvislosti s konvencí připomíná řecký výraz Syntheke14. 

Ten sám Platon vnímal jako něco nízkého a vulgárního, co patří k širokým 

vrstvám a je opozicí moudrosti a inteligence15. Tak v sobě i lingvistika nese cosi 

represivního, co potírá nekonečné tázání a připomíná strnulost zvyku, zákona 

(nomos) a co je nutné v autentickém rozhovoru a srozumění překonat. Toto úsilí  

a tvarování hledisek „určitě není nějakým typem metafyziky, ale základní 

predispozicí, jíž musí jakýkoli partner v rozhovoru předpokládat, včetně Derridy, 

pokud mi chce klást otázky. Text samozřejmě dialogičnost problematizuje. Přesto 

se Gadamer domnívá, že podstata zůstává stejná. Čtením textu jako i započetím 

dialogu aktualizujeme ono úsilí o dosažení rozumění. Ne jako cílového stavu, ale 

jako typu reflexe. „Každé čtení, které hledá rozumění, je jen vykročením na cestu, 

                                           
12 GADAMER, H.-G. Reply to Jacques Derrida. In: Dialogue and Deconstruction: The 
Gadamer-Derrida Encounter, s. 55.  
13 Dtto, s. 56. 
14 Srov. Dtto. 
15 Srov. JOSEPH, J. E. Limiting the arbitrary: linguistic naturalism and its opposites in Plato's 
Cratylus and modern theories of language, s. 75. 
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jež nikdy nekončí. Kdokoli započne s touto cestou, ví, že on či ona nikdy 

nedosáhnou komplexního porozumění s tímto textem: musí přijmout to rozhození, 

náraz, který text přináší. Tento dotek např. básnického díla může mít takový 

účinek, že čtenář již nevstupuje do textu zevně, ale rozpoznává v něm sám sebe, 

aniž by vnímal nějakou harmonickou shodu či sebepotvrzení. Musí sám sebe 

ztratit, aby se nalezl. Věřím, že nejsem tak vzdálen od Derridy, když zdůrazňuji, 

že člověk nikdy v předstihu neví, koho v sobě samém najde.“ 16 

Grondinovo označení „rozhovor hluchých“, jímž chtěl vystihnout Gadamerovo 

a Derridovo setkání, pramení zřejmě z Derridovy reakce, kdy vlastně nijak neodpovídá 

na Gadamerovy repliky a konference pokračuje jeho přednáškou o Heideggerově 

interpretaci Nietzscheho, v níž se pnutí mezi hermeneutikou a dekonstrukcí zjevuje 

spíše implicitně.  Derrida obviňuje Heideggera, že Nietzscheho čte optikou filozofie 

bytí a metafyzickým prizmatem – tak příhodným pro fundamentální ontologii  

a hermeneutiku a naprosto neslučitelným s Nietzschem…17 

Tři roky po pařížské konferenci, tedy v roce 1984, píše Gadamer dopis svému 

příteli Fredu Dallmayrovi, kterým se vrací ke styčným bodům setkání. Díky formě 

soukromého psaní je patrné, jakými pochybnostmi Gadamer prochází a že i on 

sám cítí nenaplněné rezervy celé události. Lituje zvláště jazykových bariér, jimiž 

německý text ve francouzském překladu, stejně jako francouzský v německém 

(nemluvě o samotné hermeneutice a dekonstrukci) ztrácí mnoho ze své 

specifičnosti a přesnosti. Přesto přímá konfrontace s Derridou donutila Gadamera 

k precizní a nesmírně cenné rekonstrukci hermeneutických východisek.  

Gadamer vyčítá Derridovi, že není schopen v přístupu k Heideggerovi 

základního rozlišení a řečnicky se táže: „Byl jsem snad sveden na scestí, když 

jsem následoval Heideggera v jeho snaze o překonání či uzdravení se 

z metafyziky?“18 Byl to právě Heidegger, kdo pozoroval postupný vývoj řecké 

filozofie směrem k metafyzice. „Ta byla nakonec naplněna jako onto-teo-logie, 

                                           
16 GADAMER, H.-G. Reply to Jacques Derrida. In: Dialogue and Deconstruction: The 
Gadamer-Derrida Encounter, s. 57.  
17 DERRIDA, J. Interpreting Signatures (Nietzsche/Heidegger): Two Questions. In: Dialogue 
and Deconstruction: The Gadamer-Derrida Encounter, s. 55.   
18 GADAMER, H.-G. Letter to Dallmayr. In: Dialogue and Deconstruction: The Gadamer-
Derrida Encounter, s. 94.  
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v níž se otázka bytí nezpochybnitelně pojí s bytím nejvyšším. Toto je jednoznačně 

druh metafyziky, jejíž ontoteologická forma naprosto vyhovovala křesťanské 

teologii a dominovala nadcházejícím věkům, aby se nakonec v éře vědy stala 

otázka Bytí nesrozumitelnou.“19 Heidegger byl schopen rozpoznat několikero 

vrstev a potencialit řecké i křesťanské filozofie a teologie a jakoby předběhnout či 

podebrat onen moment, kdy se z živé dialektiky jiného a téhož stává schematická 

metafyzika. Dokázal se proklestit k původní židovsko- křesťanské zkušenosti víry 

založené na poslechu božího hlasu. Z této pre-metafyzické fáze řecké a židovsko-

křesťanské filozofie vyrůstá prostřednictvím Heideggerovy inspirace filozofická 

hermeneutika. Derrida se dle Gadamera neprávem snaží přisoudit 

„hermeneutickému typu zkušenosti a zvláště žitému dialogu metafyziku 

přítomnosti.“20 Rozumění smyslu či bytí nebo úsilí rozmlouvajících není redukce 

jinakého v okamžitý náhled plně přítomné pravdy, tedy bezčasé absolutorium, 

pravda u sebe a při sobě. Je-li to někým označováno jako logocentrismus, míní 

Gadamer, pak nechápe mysteriózní charakter slova. „Slovo je to, co jeden říká  

a čemu druhý rozumí. Jakou roli v tomto může hrát přítomnost? Kdo z nás cele 

slyší svůj vlastní hlas? A kdo rozhoduje o tom, co on nebo ona slyší?“21 Derridův 

Hlas a fenomén poskytuje skvělou sondu do Husserlových Logických zkoumání, 

zvláště analýza jeho časovosti odhaluje stigma metafyziky přítomnosti, ale 

osudový Derridův omyl tkví v tom, že s časovostí fenomenologie bezprostředně 

ztotožňuje Heideggera a hermeneutiku. 22  

Přes uvedené argumenty nám forma osobního dopisu dovoluje nahlédnout 

hlouběji do Gadamerových úvah a zaregistrovat zlomek pochybností. Gadamer vedle 

Platóna vyzdvihuje i Hegela, který je ukázkovým reprezentantem evropské 

metafyziky. „Proto by někdo možná mohl najít v mé práci závan metafyziky 

přítomnosti, vždyť pokračuji v jazyce metafyziky (…). Co ale má spojení „jazyk 

metafyziky“ znamenat? Existuje vůbec něco takového?“23 Gadamer je přinucen 

                                           
19 GADAMER, H.-G. Letter to Dallmayr. In: Dialogue and Deconstruction: The Gadamer-
Derrida Encounter, s. 94.  
20 Dtto, s. 95.  
21 Dtto.  
22 Dtto.  
23 GADAMER, H.-G. Letter to Dallmayr. In: Dialogue and Deconstruction: The Gadamer-
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k hluboké sbereflexi, v jejímž rámci uzná své místo v klasické filozofii. „Filozofie 

v západním smyslu tohoto termínu se vyvinula v Řecku a to znamená, že její 

„koncept“ je založen na řeckém jazyce.“24 Zvláště v Aristotelově Metafyzice je 

zřetelně patrné, jak princip jazyka vroste do samé filozofie. Ale jak už bylo řečeno, 

řecká filozofie do metafyziky vplouvala postupně. Původní řecká filozofická 

zkušenost byla přebita překladem do latiny a odtud následně do moderních jazyků, 

v nichž Aristotelovy komentáře vyznívají nesmyslně. A právě tuto krustu metafyziky 

chce Gadamer v korespondenci s Heideggerem rozbít, destruovat. Heidegger hovořil 

v tomto smyslu o destrukci jakožto určité demontáži. Záměrem bylo odumřelé 

koncepty opětovně naplnit životem. Ne však ve jménu jakéhosi mysteriozního 

počátku, ale z důvodu porozumění současné zkušenosti bytí a existence. Znamená to, 

že pod skořápkou pojmů dochází v rámci vývoje filozofického myšlení 

k dynamickým významovým posunům, kterým především je nutno porozumět, aby 

bylo vůbec možno se ve filozofickém diskurzu relevantně vyjádřit. Gadamer udává 

příklad Kanta a jeho zmatené směšování pojmů transcendentní a transcendentální.25 

Tato konfúze je typickým důsledkem oné transpozice paradigmat, během níž se 

vytratí nosné nuance jednotlivých období či dokonce osobností. Gadamer je 

přesvědčen, že se může nechat inspirovat Platónovou dialektikou rozhovoru  

a pominout ukotvení pravdy v idejích (nemluvě o tom, že modelů světa idejí a jejich 

vazby ke světu má sám Platón několik), nebo být fascinován Heideggerovou 

destrukcí univerzálních metafyzických pojmů a držet rezervované stanovisko 

k fundamentální ontologii. „Když mluvím o Bewusstsein (vědomí) – například  

o wirkungsgeschichtliches Bewusstsein (dějinně působící vědomí) – pak to není 

ztotožnitelné s Aristotelem či Hegelem.“26   

Potíž filozofické hermeneutiky spočívá jednak ve faktu, že se hrdě hlásí 

minimálně způsobem svého vyjádření k tradičnímu filozofickému dědictví, ale 

zároveň aktivně podporuje novodobou verzi filozofické kritické reflexe tuto tradici 

revidovat. Pilíře hermeneutické otázky se konstituovaly prvně v platónsko – 

                                           
Derrida Encounter, s. 98. 
24 Dtto, s. 99.  
25 Dtto, s. 100.  
26 Dtto.  
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aristotelském zápolení o místo řeči v dialektice či logice a s podobnou naléhavostí 

či snad s ještě větší intenzitou asistovala hermeneutika u základů křesťanského 

myšlení. Německý idealismus nevnímal rozumění již jen jako jev svázaný 

s nesrozumitelností písemných znaků, ale jako permanentní stav lidské situace ve 

světě. Heidegger pak rozpoznal nejvlastnější rysy hermeneutiky v ontologických 

strukturách lidského pobytu. Hermeneutika tedy bezpochyby vyrůstá z nejhlubšího 

podloží evropské filozofie, na druhé straně připomíná, že musela několik tisíc let 

čekat na plné uznání svého místa, a to právě kvůli nesnášenlivosti metafyzického 

impéria k bezbřehé síle řeči, k neovladatelnosti vnitřního slova. Proto Gadamer tak 

těžce nese Derridovy výpady. Mezi hermeneutikou a dekonstrukcí nejde  

o slovíčkaření a drobné odchylky při společné věci. Derridovi nestačí říci, že i on 

chce vposled rozumět,27 že i jeho Gramatologii „lépe rozumíme až po 

několikerém čtení.“28 V tuto chvíli se jeví mnohem zajímavěji Gadamerův návrh 

vnímat tyto myšlenkové proudy jako dva odlišné způsoby destrukce metafyziky. 29  
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Summary 
The core topic of Gadamer´s hermeneutics is the possibility of „understanding“ -  dialogical 
communication initiated by Platonic dialogue and by Heidegger´s linguistic tradition and by 
modern protestant theology; as for Derrida, it´s „differänce“ - a trace of meaning, typical feature 
of writing and the meaning of Nietzsche´s stated „mistrust“. Hermeneutics and deconstruction 
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seem to offer extremely different views of language, sense and life in general. Despite their 
differences, however, they follow criticism of continental philosophical orientations – criticism 
of logocentrism.  
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Diese Studie thematisiert das Konzept des Kunstwerks in der Hermeneutik Hans-

Georg Gadamers, sowie im tschechischen Strukturalismus. Ich werde vor allem 

über die Kategorien der semantischen Geste und des Gebildes sprechen. Ich 

denke, dass die Anwendung dieser gedanklichen Konzepte auch für die 

zeitgenössische Reflexion des Verhältnisses von Kunst, Kultur und Medien 

inspirativ sein kann.  
 Der eigentliche Begründer des tschechischen ästhetischen und 

literaturwissenschaftlichen Strukturalismus war Jan Mukařovský (1891–1975), 

Autor wegweisender Arbeiten auf den Gebieten der tschechischen Literatur, 

Verstheorie und allgemeinen Ästhetik; auf letzterem widmete er sich 

hauptsächlich Fragen der ästhetischen Normen, Funktionen und Werte.1 

 Die Anfänge seiner wissenschaftlichen Entwicklung sind vom Empirismus 

bestimmt, der die Arbeit am konkreten Sprachmaterial betont. Erst später widmete 

                                           
1 Vgl. MUKA ŘOVSKÝ, J. Kapitel aus der Ästhetik. 
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er sich den eher theoretischen Fragen der Ästhetik, vor allem semantischen 

Problemen, aber auch noetischen Prinzipien und der Typologie der 

Kunstfunktionen. Zu dieser Zeit lenkte Mukařovský seine Aufmerksamkeit auf 

den semantischen Aufbau des literarischen Werks. Seine Anstrengungen, ein 

dynamisches Verständnis der literarischen Struktur zu entwickeln, kommen in 

jener Zeit vor allem in der Konzeption des sog. semantischen Gestus zum 

Ausdruck, die er in der Studie Die Genetik des Sinns in Máchas Poesie von 1938 

erarbeitete. Die semantische Geste begriff Mukařovský als Prinzip des 

Bedeutungsaufbaus des Kunsttextes, das man jedoch mit dem „inhaltlich 

bestimmten noetischen Verhältnis des Autors zur Wirklichkeit nicht identifizieren 

darf“.2 Der Begriff der semantischen Geste bezeichnet die Äußerung einer 

dynamischen Bedeutungseinheit (bzw. Bedeutungsvereinigung), in welcher, 

inhaltlich differenziert, gleichzeitig die allgemeinmenschliche Bedeutung des 

konkreten Kunstwerks zum Ausdruck kommt. Diese Bedeutungseinheit begriff der 

Begründer des tschechischen Strukturalismus jedoch nicht im Sinne einer 

Koppelung, die sich „beim Lesen mittels Kompositionsgrundriss verwirklicht“, 

sondern als Einheit „des dynamischen Bauprinzips, die im geringsten Werkteil die 

Verwendung findet und in der einheitlichen und einheitenden Systematisierung 

der Komponenten liegt“.3 Die Konzeption der semantischen Geste weist ebenfalls 

darauf hin, dass in Mukařovskýs philosophisch-ästhetischer Denkweise vor allem 

seit der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre die Problemstellung der Polarität 

zwischen innerer potentieller Energie des Kunstwerks und seiner aktualisierten 

Auswirkung auf die Öffentlichkeit in den Vordergrund tritt. Mit dieser Auffassung 

überwand Mukařovský die Konzeption des Kunstwerks als entfremdeter, 

logisierter Beziehung zwischen leeren Strukturen. Für die weitere Entwicklung der 

tschechischen strukturellen Denkweise war in diesem Zusammenhang zweifellos 

Mukařovskýs Erkenntnis bedeutsam, die Struktur sei nicht lediglich eine 

Eigenschaft der Dinge oder eine Angelegenheit der individuellen psychischen 

                                           
2MUKA ŘOVSKÝ, J. Genetika smyslu v Máchovĕ poezii [Genetik des Sinns in Máchas Poesie] 
In: MUKA ŘOVSKÝ, J. Kapitoly z české poetiky III., s. 23. 
3 Ebd. Vgl. auch SKALICKÝ, D. “Hermeneutika a hranice strukturalismu!. In: Studia 
Humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace II, s.141–
157, besonders S.143–148. 
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Prozesse im Bewusstsein des Menschen.  

 Die Struktur definiert Mukařovský als Kräfteströmung, im kollektiven 

Bewusstsein bestehend, durch die Zeit kontinuierlich durchgehend und 

ununterbrochen umgruppierend. 

 Zugleich betont Mukařovský: „Unserem Verständnis nach kann eine Struktur 

nur solch eine Zusammensetzung von Teilen sein, deren inneres Gleichgewicht 

unentwegt gestört und wieder hergestellt wird und deren Einheit uns daher als ein 

Zusammenspiel dialektischer Gegensätze erscheint.“4 Das, was Sartre dem 

französischen Strukturalismus vorwarf, nämlich, dass er statisch sei und sich nicht 

mit der Dynamik der Entwicklung auseinanderzusetzen vermöge, gilt nicht für den 

tschechischen Strukturalismus, zumindest nicht seit den dreißiger Jahren.   

 In der wichtigen und bis heute anregenden Studie Beabsichtigtes und 

Unbeabsichtigtes in der Kunst (1943) versucht Mukařovský, die an Saussure 

orientierte semantische Ästhetik zu überwinden. Er nähert sich der 

Phänomenologie an und tritt an das Kunstwerk als Nicht-Zeichen heran, als etwas 

in der realen Welt Bestehendes, als Mitteilung über das Sein des Menschen. 

 Aus der Perspektive des Rezipienten definiert Mukařovský Beabsichtigtes als 

ein Streben nach einer Bedeutungseinheit des Kunstwerk: „Die Einheit des 

Kunstwerks … kann wirklich nur in der Absicht, in der Kraft im Inneren des 

Werks wirkend, betrachtet werden, die nach einer Überwindung der Widersprüche 

und Spannungen zwischen den einzelnen Teilen und Komponenten strebt und so 

den einzelnen Teilen einen einenden Sinn verleiht und jeden von ihnen in eine 

bestimmte Beziehung zu den anderen setzt. Das Beabsichtigte ist in einem 

Kunstwerk die semantische Energie.“5  

 Diese Bedeutungseinheit, die uns im Beabsichtigten entgegen tritt ist keine 

statische, sondern eine dynamische: „Die aktive Teilnahme des Wahrnehmenden 

am Erschaffen des Beabsichtigten verleiht dieser Absicht einen dynamischen 

Charakter: Als Ergebnis des Aufeinandertreffens der Absicht des Betrachters und 

                                           
4 MUKA ŘOVSKÝ, J. „Zámĕrnost a nezámĕrnost v umĕní“ [Beabsichtigtes und 
Unbeabsichtigtes in der Kunst]. In: MUKAŘOVSKÝ, J. Studie z estetiky [Studien zur Ästhetik], 
s. 148.  
5 Ebd, s. 130. 
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den Eigenschaften des Werks ist das Beabsichtigte labil und wankt während der 

Wahrnehmung ein und desselben Werkes, oder wenigstens – auch bei demselben 

Wahrnehmenden – auch von Wahrnehmung zu Wahrnehmung. Die Erfahrung ist 

bekannt: je lebendiger ein Kunstwerk auf den Wahrnehmenden wirkt, umso mehr 

Möglichkeiten bietet ihm dieses an.“6  

 Das Unbeabsichtigte im Kunstwerk gründet Mukařovský auf dem Interesse 

des unmittelbaren Lesers, das Werk wird zu einem Bestandteil im Leben des 

Lesers. Dabei führt das Unbeabsichtigte im Kunstwerk dazu, dass seine 

Bedeutungseinheit gestört wird und es bei seiner Wahrnehmung zu einem Riss 

kommt: „Das Unbeabsichtigte, betrachten wir es vom Standpunkt des 

Wahrnehmenden aus, erscheint als eine Spaltung der Eindrücke, durch die das 

Kunstwerk wirkt, das Gefühl, dass seine objektive Grundlage in der 

Unmöglichkeit liegt, die Bedeutungseinheit einer bestimmten Komponente mit 

dem Ganzen der Struktur des Werks herbeiführen zu können.“7  

 In den sechziger Jahren nahmen auch Kvĕtoslav Chvatík und Milan Jankovič 

einige Anregungen aus der strukturalistischen Konzeption der Beziehung 

zwischen dem Kunstwerk einerseits und der schöpferischen Aktivität des 

menschlichen Subjektes andererseits in ihre Arbeiten auf. So wird in den Studien 

von Milan Jankovič das Erbe des klassisch tschechischen Strukturalismus durch 

inspirative Momente der Kantschen Ästhetik und Heideggers Philosophie des 

Seins des Kunstwerks bereichert.  

 Anhand der bekannten These Kants, dass die Welt uns nicht einfach gegeben 

ist, sondern uns durch unsere Aktivität, die Leistung des menschlichen Subjekts 

eröffnet wird, versucht Jankovič die formalistische und frühstrukturalistische 

Orientierung an der alleinigen Analyse der Formstruktur des künstlerischen Textes 

zu überwinden und seine Beziehung zur Wirklichkeit zu erfassen: „Zu dieser 

Berührung mit der Wirklichkeit kommt es im Moment des Schaffens, das die im 

                                           
6 MUKA ŘOVSKÝ, J. „Zámĕrnost a nezámĕrnost v umĕní“ [Beabsichtigtes und 
Unbeabsichtigtes in der Kunst]. In: MUKAŘOVSKÝ, J. Studie z estetiky [Studien zur Ästhetik], 
s. 124. 
7 Ebd. s, 138. Vergleiche dazu HOLÝ, J. „Wolfgang Iser, pražská škola a nĕkteré souvislosti“ 
[Wolfgang Iser, die Prager Schule und einige Zusammenhänge]. In: Český strukturalismus po 
poststrukturalismu [Der tschechische Strukturalismus nach dem Poststrukturalismus]. Hrsg. 
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Werk abgebildete Wirklichkeit, geschaffen durch das Werk als Anfang oder 

Gründung des Sinnes wahrnehmen lässt.“8 

 In der ästhetischen Erfahrung, gegründet auf der zwecklosen 

Anschauungsweise der Dinge, entdeckt der Mensch seine eigene Freiheit. Die 

produktive Einbildungskraft, gegründet auf Erfahrung der Freiheit, ermöglicht 

nach Jankovič eine Rückkehr zum echten Dasein der Dinge, eine Rückkehr zu den 

Dingen vor ihrem Erkanntwerden, und hierdurch auch zum Einverständnis 

zwischen dem seine Bestimmung suchenden Menschen und dem Wesen allen 

Daseins. Inspiriert durch die ästhetischen Untersuchungen von Maurice Merleau-

Ponty, Martin Heidegger und Jan Patočka, gelangt Jankovič zur Konzeption des 

Kunstwerks als Geschehen des Sinns, das die Offenheit des Menschen gegen das 

ganze Sein ermöglicht.  

 Aber im Gegensatz zu Konzepten, die die ästhetische Funktion des 

Kunstwerks im Wesentlichen unterschätzen, weist Jankovič auf den 

eigenständigen und unersetzbaren Wert der ästhetischen Einstellung hin. Diese 

ästhetische Einstellung in ihrer Eingenommenheit für Ding und Form „rettet für 

den Menschen jenen Augenblick, der ihm in allen übrigen Haltungen notwendig 

verloren geht: den Augenblick des Stehenbleibens an der reinen Erscheinung, in 

der wir unsere primäre Berührung mit dem Sein der Dinge sowie unsere 

Primärfrage“ erneuern.9  

 Diese Verknüpfung der methodologischen Konzeption des tschechischen 

Strukturalismus mit philosophischen Aspekten, vor allem der Interpretation der 

ästhetischen Haltung bei Patočka als Fähigkeit „das Sein erscheinen zu lassen“, 

ermöglichte es Jankovič, eine weitaus tiefere Erfassung des Seins und des Sinnes 

des Kunstwerkes zu erreichen als dies den traditionellen strukturalistischen 

Theorien der Zwischenkriegszeit möglich war.  

 Die gegenwärtige Rückkehr zur Prager strukturalistischen Schule spielt sich 

bei uns in einer Situation ab, in der der „klassische“ Strukturalismus durch den 

Poststrukturalismus, den Neostrukturalismus, die Dekonstruktion und den 

                                           
8 JANKOVIČ, M. „Ohlédnutí ke Kantovi [Rückblick auf Kant]“. In: Orientace 1968, Nr. 1, s. 76.  
9JANKOVIČ, M. „Estetická funkce a dynamika významového sjednocení [Die ästhetische 
Funktion und Dynamik der Bedeutungsvereinigung]. In: Estetika 1989, Nr. 3, s. 162. 



 

 132 

Postmodernismus als überwunden gilt. Es scheint jedoch, dass die strukturelle 

Methodologie auch im Zeitalter der interpretativen Revolutionen Auswege und 

Anregungen bieten kann.   

 Die Kunstphilosophie Hans-Georg Gadamers speist sich aus anderen 

philosophischen Positionen als der tschechische Strukturalismus. Auf der anderen 

Seite muss man auf die Tatsache verwiesen werden, dass in Gadamers 

Kunstphilosophie, in ihrem terminologischen Gerüst, besondere formale und 

strukturale Momente auftreten, die Gadamers Kunstphilosophie mit den 

Bestrebungen des tschechischen Strukturalismus nach einem offenen, 

dynamisierenden Strukturbegriff verbinden. Dabei handelt es sich besonders um 

den Begriff des Gebildes, den Gadamer nicht nur in seinem Werk Wahrheit und 

Methode verwendet, sondern mit besonderem Nachdruck auch zu einem späteren 

Zeitpunkt in seiner Entwicklung des ästhetischen und philosophischen Denkens.  

 Gadamers Verständnis nach – ohne Zweifel von den hermeneutischen 

Theorien Wilhelm von Humboldts beeinflusst – können wir mittels geistiger 

Reflexion des sog. Gebildes den ontologischen und semantischen Charakter des 

Kunstwerks in seiner Wechselwirkung am besten erfassen und verstehen.10 Aus 

diesem Grund verwendet Gadamer den Begriff des Gebildes, um die Entität und 

Formen zu beschreiben, die in einem vielseitigen und komplizierten Prozess ihre 

Form von innen, aus dem Inneren des Kunstwerks heraus, erhalten.  

 Gadamers Begriff des Gebildes war nicht nur durch die Konzeptionen 

Wilhelm von Humboldts beeinflusst, sondern auch von Heideggers Gedanken zum 

Kunstwerk. Heidegger entwickelte zeitgleich mit dem tschechischen 

Strukturalismus in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts seine Konzeption zur 

Form und Entstehung des Kunstwerks. 

 Heideggers Verständnis von der Wahrheit des Kunstwerks als eines Ereignisses, 

als der Unverborgenheit des Seins ist nämlich untrennbar mit dem menschlichen 

Prozess des Schaffens, Bildens und Schöpfens verbunden: „Die Hervorbringung stellt 

dieses Seiende dergestalt ins Offene, dass das zu Bringende erst die Offenheit des 

Offenen lichtet, in das es hervorkommt. Wo die Hervorbringung eigens die Offenheit 

                                           
10 GADAMER, H.-G. Hermeneutik I. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen 
Hermeneutik, s. 142–144. 
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des Seienden die Wahrheit bringt, ist das Hervorgebrachte ein Werk. Solches 

Hervorbringen ist das Schaffen.“ Über der Frage nachdenkend „was heißt hier 

Geschaffensein und Schaffen im Unterschied zum Verfertigen und Angefertigtsein?“, 

kommt Heidegger zu der Überzeugung, dass „ein Werk immer ein Werk, das will 

doch sagen, ein Gewirktes ist. Wenn etwas das Werk als Werk auszeichnet, dann gilt 

dies von Geschaffensein des Werkes.“11 

 Gadamer verwendet also anstelle des Heideggerschen Hervorgebrachtes den 

Begriff Gebilde. Im Einklang mit Gadamers Überzeugung der religiösen 

Grundlage eines künstlerischen Werkes kann der Begriff des Gebildes die Einheit 

von künstlerischem Schaffen und einer Tätigkeit nach Gottes Vorbild zu schaffen, 

zum Ausdruck bringen, die zugleich auch einen pädagogisch wirksamen Charakter 

auf das kommunikative Geschehen hätte.  

 Es ist wichtig hervorzuheben, dass sich Gadamer in seiner Konzeption des 

Gebildes um eine Verbindung von Heideggers Konzept des Schaffens, des 

Hervorbringens und des Hervorgebrachten mit den Theorien der sog. inneren Form, 

oder der inneren Sprachform, die im philosophischen Denken Wilhelm von 

Humboldts entwickelt wurden, bemüht. In diesem Kontext wurde Gadamers Konzept 

des Gebildes vor allem von Humboldts Theorie des energetischen Charakters 

bestimmter sprachlicher Äußerungen beeinflusst, sowie von seiner Ansicht, dass zur 

Form und zum Wesen eines Organismus notwendig etwas Drittes hinzukommen 

muss, etwas „vereinigendes, ein Ausdruck der Seele, des geistigen Lebens.“12  

 Den Begriff des Gebildes verbindet Gadamer jedoch mit dem Begriff der 

Verwandlung und in diesem Zusammenhang auch mit dem Begriff des Spiels. Die 

dem Spiel eigene Wesensart  ist dabei die Selbstdarstellung: „Die 

Selbstdarstellung des Spieles bewirkt so, dass der Spielende gleichsam zu seiner 

eigenen Selbstdarstellung gelangt, indem er etwas spielt.“13 

                                           
11„[…] dílo je vždy dílem, což přece znamená, že je výtvorem. Vyznačuje-li co dílo jako dílo, je 
to, že je tvořeno.“ HEIDEGGER, M. „Der Ursprung des Kunstwerkes.“ In: Holzwege. 
Frankfurt  am/Main: Vittorio Klostermann 1963, s. 45.  
12 HUMBOLDT, W. von „Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers“. In: Geschichte der 
Philosophie in Text und Darstellung. Bd 7. Ed. M. Riedel. Stuttgart: Reclam junior 1981, s. 40–61.  
13„Sebeznázornĕní hry se dĕje tak, že hrající rovnĕž dospĕje ke svému sebeznazornĕní tím, že 
nĕco hraje, tj. znázorňuje.“ GADAMER, H.-G. Gesammelte Werke I. Hermeneutik I. Wahrheit 
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 Gadamer beweist äußerst eindringlich am Beispiel des Theaterspiels, dass die 

Verwandlung in ein Gebilde nicht eine bloße Übersiedlung in eine andere Welt 

bedeutet. Das Geschehen eines Theaterstücks lässt keinen Vergleich mit der 

Wirklichkeit als verborgenem Maßstab jeder bildhaften Ähnlichkeit mehr zu. Ein 

Theaterstück ist im folgenden Sinne eine Verwandlung in ein Gebilde: „[Es ist] 

Verwandlung ins Wahre. In der Darstellung des Spieles kommt heraus, was ist. In 

ihr wird hervorgeholt und ans Licht gebracht, was sich sonst ständig verhüllt und 

entzieht.“14 „So meint Verwandlung ins Gebilde, dass das, was vorher ist, nicht 

mehr ist. Aber auch, dass das ist, was nun ist, was sich im Spiel der Kunst 

darstellt, das bleibende Wahre ist.“15  

 Gadamers Konzept des Gebildes erinnert jedoch in vielerlei Hinsicht an das 

Konzept der semantischen Geste im tschechischen Strukturalismus. Entsprechend 

der Auffassung des tschechischen Strukturalismus, ist die semantische Geste, wie 

wir bereits gezeigt haben, die Dynamik des Sinngeschehens und zugleich auch das 

Bedeutungsganze. Ähnlich betont Gadamer: „Was wir Gebilde nannten, ist es, 

sofern es sich derart als ein Sinnganzes darstellt.“ 

 Die Auffassung des Gebildes als eines Sinngeschehens, und zugleich als eines 

sinnhaften Ganzen wird bei Gadamer auch in seiner Konzeption des Theaterstücks 

betont: „Das Spiel ist Gebilde – diese These will sagen: Seinem Angewiesensein auf 

das Gespieltwerden zum Trotz ist es ein bedeutungshaftes Ganzes, das als dieses 

wiederholt dargestellt un in seinem Sinn verstanden werden kann.“16  

 Aufgrund seines prozessualen, dynamischen und zeitlichen Charakters ist das 

Gebilde keinesfalls etwas, das so konstruiert wäre, dass es eine feste, fixierte und 

stete Form erhielte, die sich in einer Kopie einfangen ließe, oder in einem Plan, 

zum Beispiel in Gestalt einer Werkstattskizze.17  

 Wie wir bereits gezeigt haben, steht Gadamers Konzeption des Gebildes 

Humboldts Konzeption der inneren Form nahe. Gadamer zufolge ist das Gebilde 

                                           
und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, s. 114.  
14 GADAMER, H.-G. Gesammelte Werke I. Hermeneutik I. Wahrheit und Methode. Grundzüge 
einer philosophischen Hermeneutik, s. 118. 
15 Ebd. s. 116–117. 
16 Ebd. s. 122.  
17 GADAMER, H.-G. Gadamer in Conversation. Reflections and Commentary, s 72. 
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Ergebnis von freiem Spiel zwischen schöpferischer Bildhaftigkeit, schöpferischen 

Kräften auf der einen Seite und geistiger Reflexion, begrifflich erkennender Fähigkeit 

auf der anderen Seite. Diese geistigen schöpferischen Kräfte ermöglichen dank ihres 

energetisch aktiven Charakters, dass in der abschließenden Etappe des Erkenntnis- 

und Verständnisprozesses eines Kunstwerks jene ursprüngliche, begrifflich nur 

schwer fassbare innere Form - in den Worten Jan Mukařovskýs – an objektivem 

semiologischem Charakter gewinnt.  

 Aus dem Blickwinkel hermeneutischer und strukturalistischer Kunsttheorien 

betrachtet, ist es wichtig zu betonen, dass zum gleichen Zeitpunkt wie Wilhelm 

von Humboldt und Hans-Georg Gadamer auch Jan Mukařovský stets den 

energetischen Charakter beim Entstehen von Kunstwerken hervorhebt: „Das 

beabsichtigte Erschaffen eines Werkes erscheint der heutigen Ästhetik als ein 

Zusammenspiel von Kräften, mit denen das Werk auf den Menschen wirkt, als 

eine Struktur, in der jede reale Eigenschaft des Werks als eines Dinges an 

Gültigkeit einer Energie gewinnt und in Wechselwirkung der gegenseitigen 

Spannung mit anderen Eigenschaften tritt.“18 In diesem Zusammenhang äußert 

Gadamer seine grundlegende These, dass das Verständnis des Gebildes nicht mit 

einem bloßen Transfer der Begriffe gleichgesetzt werden kann. Während die 

inhaltliche Bedeutung einer journalistischen Nachricht, einer Radio- oder 

Fernsehmitteilung beispielsweise in einem Telefonat übermitteln? werden kann, 

lässt sich auf diesem Weg die inhaltliche Bedeutung eines Kunstwerks keinesfalls 

erfassen und interpretieren, so können wir zum Beispiel ein Gedicht nicht 

telefonisch paraphrasieren. Das Kunstwerk lässt sich durch nichts anderes 

ersetzen, es ist unvertretbar. „Das Werk der Kunst, in seiner Unersetzlichkeit, ist 

nicht ein bloßer Sinnträger – so dass der Sinn auch anderen Trägern aufgeladen 

werden könnte.“19  

 Eben dieser Aspekt unterscheidet das Kunstwerk von einem Mittel und 

Instrument, von allen produktiven Tätigkeiten der Menschheit in Handwerk und 

Technik. Der deutsche ästhetische Idealismus – so betont Gadamer – übersah daher, 

                                           
18 MUKA ŘOVSKÝ, J. Studie z estetiky [Studien zur Ästhetik], s. 79, 159. 
19 GADAMER, H.-G. „Die Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel, Symbol und Fest.“ In: 
Gesammelte Werke 8. Ästhetik und Poetik I. Kunst als Aussage, s. 124.  
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dass die Erfahrung vom Kunstwerk sich nicht auf eine bloße Integration der 

Bedeutungen reduzieren lässt. Die idealistische Ästhetik zieht nämlich nicht den 

Widerstand des Kunstwerkes in Betracht und das bedeutet, dass der Sinn der Kunst 

viel stärker in der Tatsache liegt, dass sie existiert, dass der Sinn eines Kunstwerkes 

darauf beruht, „dass es da ist“.20  

 Gadamer zweifelt in diesem Zusammenhang an einem solchen Verständnis 

des ästhetischen Objekts, das im Kunstwerk ein Objekt sieht, welches passiv vor 

uns steht und wir in seinem ästhetischen Bewusstsein widerspiegeln. In 

Anknüpfung an Heideggers Ansätze hebt Gadamer hervor, dass das Kunstwerk ein 

Geschehen, ein Ereignis ist, das sich uns von sich aus aneignet.  

 In diesem Zusammenhang verweist er auf die spezifische Anspannung, die ein 

Kunstwerk in dem Augenblick kennzeichnet, in dem es eine Welt für sich 

konstituiert und zugleich diese Welt in die bestehende Form einsetzt, die es 

festsetzt. “Hierbei handelt es sich um eine zweifache Bewegung, in der das 

Kunstwerk eine vollständige Integration seines Sinnes verhindert.“21 Dieser 

Standpunkt Gadamers ist der These Milan Jankovičs sehr nahe, „dass sich die 

Rekurse auf eine höhere und höhere Sinnebene, zu welcher uns das Kunstwerk 

führt, zugleich notwendig als Widerwille gegenüber einem voreiligen und 

abschließenden Sinn äußern muss“.22 Das Geschehen des künstlerischen Gebildes 

lässt sich Gadamer zufolge nicht auf eine bloße Offenlegung von Sinn reduzieren, 

die durch die Kunst vollbracht wird. Eher schon wäre zu sagen, dass es die 

Bergung von Sinn ins Feste ist, so dass er nicht verfließt oder versickert, sondern 

in der Gefügtheit des Gebildes festgemacht und geborgen ist.“23  

 Eine Interpretation, die in der Lage wäre die grundlegende Unmöglichkeit 

einer vollständigen Integrierung des Sinns anzuerkennen, müsste Gadamer zufolge 

vor allem auf dem Prozess des Lesens gründen. Wir können also nur durch das 

                                           
20 GADAMER, H.-G. „Die Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel, Symbol und Fest.“ In: 
Gesammelte Werke 8. Ästhetik und Poetik I. Kunst als Aussage, s. 124.  
21 GADAMER, H.-G. Gadamer in Conversation. Reflections and Commentary, s. 71–71.  
22 JANKOVIČ, M. Esteticka funkce a dynamika významového sjednocení.” In: Estetika 26, Nr. 
3, 1989, s. 158–163. Zitat s. 161.   
23 GADAMER, H.-G. „Die Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel, Symbol und Fest.“ In: 
Gesammelte Werke 8. Ästhetik und Poetik I. Kunst als Aussage., s. 125.  
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Lesen ein Kunstwerk verstehen. Gadamer bringt diesen Sachverhalt klar auf den 

Punkt: „Lesen ist Verstehen.“24 Gadamer zufolge „ist Lesen aber nicht nur 

buchstabieren und ein Wort nach dem anderen ablesen, sondern heißt vor allem, 

die beständige hermeneutische Bewegung vollziehen, die von der Sinnerwartung 

des Ganzen gesteuert wird und sich vom Einzelnen her im Sinnvollzug des 

Ganzen schließlich erfüllt.“ Im Gegensatz zu diesem verstehenden Lesen können 

wir uns vorstellen „wie es ist, wenn jemand einen Text vorliest, den er nicht 

verstanden hat.“25 

 Gadamer zeigt anhand unterschiedlicher Beispiele des bloßen Memorierens auf 

der einen und dem tatsächlichen Prozess des Verstehens auf der andern Seite, dass 

Interpretation in seinem Verständnis ein Ereignis bedeutet, der Prozess des 

Auftauchens eines Kunstwerks, so wie es der Zuschauer, Zuhörer oder Leser erlebt. 

 An dieser Stelle gilt es nämlich zwischen der äußeren, externen Seite des 

Kunstwerks, zum Beispiel in Form von Farben, Worten und Schriften und dessen 

Vollzug zu unterscheiden. Der Begriff Vollzug bringt den komplexen Charakter 

der hermeneutischen Interpretation bildender Kunst und Literatur zum Ausdruck, 

die nicht bei der äußeren Form stehen bleibt und dabei den vielseitigen, 

wandelbaren und dynamischen Charakter des künstlerischen Prozesses erfasst. 

Gadamer zufolge können wir uns von diesem Standpunkt aus mit dem Begriff des 

Vollzugs an eine Interpretation derjenigen Eigenschaften eines Kunstwerks 

annähern, die sich in Aristoteles Begriff der energeia fassen lassen.26 

 Gadamer betont in diesem Zusammenhang, dass das Lesen dem 

hermeneutischen Verständnis nach nicht mit einem einfachen Wiederholen des 

Gelesenen, einer wörtlichen Widergabe gleichgesetzt werden kann. Gleiches gilt 

für Gadamer auch für die Musik. Die beste mechanische Reproduktion von Musik 

oder bildenden Kunst stellt keine Interpretation dar. Auch im Bereich der Musik 

heißt Interpretation nicht nur korrektes Notenlesen.27  

                                           
24 GADAMER, H.-G. „Aesthetics“. In: Gadamer in Conversation. Reflections and Commentary, s. 74. 
25 GADAMER, H.-G. „Die Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel, Symbol und Fest.“ In: 
Gesammelte Werke 8. Ästhetik und Poetik I. Kunst als Aussage, s. 119.  
26 GADAMER, H.-G. „Wort und Bild – so wahr, so seiend.“ In: GADAMER, H.-G.: 
Gesammelte Werke 8. Ästhetik und Poetik I. Kunst als Aussage., s. 394.  
27 Ebd. s. 394. 
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 Gadamer lehnt eine Reduktion seines Verständnisses der hermeneutischen 

Interpretation auf die Anwendung sog. wissenschaftlicher Methoden, die jedoch in 

ihrem Bestreben nach einer Objektivierung des Kunstwerks dieses zu einem 

reinen Gegenstand machen und es ihm unmöglichen machen in seinem wahren 

Licht zu erscheinen. „Das, was man an einem Kunstwerk, das im Vollzug sein hat, 

durch Objektivierung und wissenschaftliche Methodik erfassen kann, bleibt 

notwendig sekundär und insofern geradezu unwahr. Die Wahrheit, die wir in der 

Aussage der Kunst suchen, ist die im Vollzug erreichbare.“28  

 Insgesamt wird deutlich, dass, wenn wir mittels unserer Konstruktionen das 

künstlerische Gebilde verstehen können, wir immer und immer wieder zu diesem 

zurückkehren müssen. In dieser Wiederkehr und diesem wiederholten Lesen, 

lassen wir das Kunstwerk zu uns sprechen, gelangen wir immer tiefer in seine 

eigene Welt, von innerer Form erfasst, hinein. Die Interpretation eines Kunstwerks 

setzt also ein ständiges Wiederkehren zu seiner inneren Form voraus, eine sich 

wiederholende Kommunikation mit dem Gebilde, das in Gestalt unerschöpflicher 

innerer Strukturen erscheint. Gadamers Konzeption des steten Dialogs mit dem 

Kunstwerk geht anscheinend auch von seiner These aus, die er im Interview mit 

Jean Grondin anspricht, nämlich, dass „die gesprochene Sprache immer hinter 

dem steht, was ausgesprochen werden soll, hinter dem inneren Wort“, und dass 

das Gesprochene nur dann verstanden werden kann, wenn die innere Sprache, die 

sich hinter diesem versteckt, verfolgt wird.“29  

 Gadamer vertritt die Überzeugung, dass die Interpretation eines Kunstwerks es 

erfordert, nichts in dieses hineinzulegen, sondern es ermöglichen müsse, dass das aus 

ihnen heraustritt, was in ihnen verborgen und wesentlich Wahres (aletheia) liegt. Das, 

was aus dem Werk entsteht, aus ihm heraustritt spricht uns Gadamer zufolge auch an, 

bringt uns mit dem Kunstwerk in Kontakt.  

 Damit wir jedoch mit dem Kunstwerk in einen Dialog treten können, müssen wir 

bei ihm verweilen. Dieses Verweilen stellt keinen Zeitverlust dar, sondern es handelt 

sich um einen intensiven gegenseitigen Dialog, der im eigenen Interesse der 

                                           
28 GADAMER, H.-G. „Wort und Bild – so wahr, so seiend.“ In: GADAMER, H.-G.: 
Gesammelte Werke 8. Ästhetik und Poetik I. Kunst als Aussage, s. 394.  
29 GRONDIN, J. Úvod do hermeneutiky [Einführung in die Hermeneutik, s. 10. 
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Interpretation nicht unterbrochen wird, sondern so lange dauert, bis er abgeschlossen 

ist. „Verweilendes Sein ist wie ein intensives wechselvolles Gespräch, das nicht 

terminiert ist, sondern so lange dauert bis es beendet wird. Das ist das ganze eines 

Gesprächs, dass man eine Weile ganz ‚im Gespräch’ ist, und das heißt‚ ganz dabei 

ist’.“ 30  

 Während dieses Verweilens sind wir vom Dialog mit dem Kunstwerk 

eigentlich vollständig absorbiert. Die Kommunikation mit dem Kunstwerk bietet 

uns einen angemessenen Zeitrahmen, damit wir diejenigen Momente eines 

Kunstwerks erfassen können, die herausstehen, zu uns am deutlichsten sprechen, 

also wesentlich und wesenhaft sind. 

 Gadamers Konzeption des Gebildes betrifft das Kunstwerk „in der Wahrheit 

seines Seins“, d.h. aus ontologischer, als auch gnoseologischer Perspektive. Aus 

ontologischer Sicht ist es jedoch wesentlich, dass ein Kunstwerk eben dadurch, 

dass es sich in ein Gebilde verwandelt, in sich eine neue Wahrheit enthält, die weit 

tiefer und wahrhafter ist als die Wirklichkeit, die es darstellt. Aus diesem Grund 

sieht Gadamer das Kunstwerk als einen Zuwachs an Sein: „Im Kunstwerk nicht 

nur an etwas verwiesen ist, sondern dass in ihm eigentlicher da ist, worauf 

verwiesen ist. Mit anderen Worten: Das Kunstwerk bedeutet ein Zuwachs an 

Sein.“31 Die Welt des Kunstwerks ist eigentlich eine verwandelte Welt, die jedoch 

eine wirkliche Verwandlung ist, „eine wiederholte Rückkehr zum wahren Sein.“ 

Dank der Verwandlung im Sinne eines Auftauchens und Enthüllens dessen, „was 

sich verbirgt und zu Erkennen gibt“ zeigt sich, dass das Kunstwerk eine 

„Überwindung der Wirklichkeit in ihrer Wahrheit“32 bedeutet. 

 Zum Abschluss können wir uns die Frage stellen, was die semantische Geste 

im tschechischen Strukturalismus und der Begriff des Gebildes in Gadamers 

Philosophie gemeinsam haben. In beiden Fällen geht es meiner Ansicht nach um 

einen bedeutungsstiftenden Prozess, durch den das Werk entsteht und dessen 

Rezeption der bedeutungsstiftende Prozess beim Wahrnehmenden erneut errichtet. 

                                           
30 GADAMER, H.-G. „Wort und Bild - so wahr, so seiend.“ In: GADAMER, H.-G.: 
Gesammelte Werke 8. Ästhetik und Poetik I., Kunst als Aussage, s. 387.  
31 GADAMER, H.-G.: „Die Aktualität des Schönen.“ In: Ebd, s. 126.  
32 Vgl. GADAMER, H.-G.: Gesammelte Werke I. Hermeneutik I. Wahrheit und Methode. 
Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, s. 114.  
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Ebenso verhält es sich mit dem Charakteristikum der semantischen Geste, der 

verborgenen Verbindung zwischen dem Autor des Kunstwerks und dessen 

Rezipienten, dem Gadamers Konzeption des Gebildes sehr nahe. Es lässt sich 

sagen, dass es sich in beiden Fällen um eine eigenständige Realität handelt, die 

ihre Unterstützung sowohl im Text des Werkes hat, als auch im konkreten Prozess 

der Rezeption des Lesers, die sich auf unterschiedliche Arten verwirklichen mag, 

und dennoch einen konkreten Grundriss oder Horizont nicht vermisst.33  
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Summary 
 This study deals with the conception of the work of art both in the Czech structuralism and 
H.-G. Gadamer´s hermeneutics. According to the author of this study the Czech structuralism 
and H.-G. Gadamer´s hermeneutics are connected by their conception of the energetic character 
of the work of art. In this article there is analyzed the conception of semantic gesture and of the 
dialectical character of the structure of the work of art in the studies of Jan Mukařovský and 
Hans-Georg Gadamer. In Mukařovský´s view the semantic gesture is the dynamic principle of 
the semantic construction of the work of art. His concept of the semantic gesture is considered 
also from the perspective of Gadamer´s interpretation theory and his theory of Gebilde, 
influenced also by W. von Humboldt´s conception of inner form. 
 From the ontological point of view Gebilde molds itself as if taking its own unified form 
from within. It is not like some kind of construction for which there would be a blueprint. That 
means that all our efforts to understand Gebilde through constructions must each time be taken 
back. We must come back again and again to the Gebilde itself, beginning each time anew. 
In Gadamer´s view the meaning of a work of art can never be simply transferred. A work of art 
must itself be there. You can paraphrase a friend over the telephone what the content of a letter 
was but you cannot paraphrase a poem. 
 According to Gadamer reading is the authentic and representative form of relation to art, it 
is where the participation of the receiver of an artwork can most readily be grasped. Idealistic 
aesthetics failed to grasp the special character of the experience of art because German Idealism 
describes this experience a pure integration of meaning. What idealistic aesthetics overlooks, is 
the “resistance of the work of art”. 
 The art experience means that the work of art is not a mere copy of something. Rather one 
is absorbed in the experience of art. From the temporal point of view the structure of the 
experience of art is like a tarrying that waits and preserves in such a way that the work of art is 
allowed to come forth than it is like something we have done. According to H.-G. Gadamer the 
Weile (“tarrying”) has this very special temporal structure – a temporal structure of being 
moved. 
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Несмотря на то, что философская атмосфера в России последних десятилетий 

характеризуется предельным плюрализмом, возникшим в результате отказа от 

построения «единственно верной», или «научной», картины мира  

и выразившимся в сосуществовании самых разных, зачастую даже 

противоположных друг другу философских учений, нетрудно заметить 

некоторые общие черты, присущие всем русским философам. Прежде всего, 

это относится к стилю философствования – своеобразной манере аргументации 

и подачи материала, обусловленной признанием (не важно, осознанно оно или 

нет) ряда принципиальных положений, или исходных философем. 

 Эти исходные положения можно назвать константами русской мысли, 

имея в виду то обстоятельство, что именно они определяют специфику 

русской философии и создают тем самым ее традицию. Следует сразу же 

подчеркнуть, что философские константы, о которых идет речь, не 

представляют собой однозначных и окончательных решений 

фундаментальных проблем, а, скорее, задают условия философского поиска, 

направленного на получение актуального для своего времени знания. 
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Очевидно, что если бы философские константы были содержательно 

прояснены и зафиксированы в их абсолютной истинности, то это привело бы 

к идеологизации и редукции русской философии, т. е. к подмене сложного 

процесса творческого развития ее проблематики логически выверенной 

схемой развертывания априорного знания, источник которого был бы 

неизвестен.  

 Выделение констант русской мысли позволяет увидеть ее целостность, 

причем не на уровне результатов рационального познания, а на уровне 

интуитивного понимания того, что подлежит познанию. Нет ничего 

парадоксального в том, что при условии единства понимания наблюдается 

многообразие результатов философского творчества – различных систем, 

учений и позиций, которые противостоят друг другу, отстаивая свое право 

на существование. Действительно, опыт понимания, если таковое 

состоялось, всегда объективируется неадекватно, и эта неадекватность не 

является недостатком, а, наоборот, выступает условием развития философии, 

поскольку побуждает к творческому диалогу между философами, 

стремящимися объяснить необъяснимое. Более того, наличие опыта 

понимания и необходимость его выражения в знании требуют применения 

герменевтики как наиболее эффективного способа философствования. 

 Русская философия, поскольку ей присущи смысловые константы, 

задающие пространство понимания и требующие истолкования понятого, 

является герменевтической par excellence. Только посредством указания на этот 

факт возможна правильная интерпретация русской философии как  

в плане ее идейного содержания, так и с точки зрения той особой традиции, 

которую она действительно собой представляет. Напротив, игнорирование 

герменевтической сути русской философии приводит к разнообразным ее 

искажениям со всеми вытекающими отсюда следствиями. Так, одним из 

грубейших искажений существа русской философии является отождествление 

ее с философией религиозной, а точнее – православной. В результате такого 

отождествления образуются две противоположные, но одинаково неверные 

трактовки русской философии: резко апологетическая, если она дается 

адептами православия, и резко критическая, на которой настаивают 

приверженцы иных вероисповеданий или же сторонники атеистического 

мировоззрения.  
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 В первом случае русская философия трактуется как «самобытная», 

всецело стинная стратегия познания, основанная на привилегированном 

доступе к Абсолюту, который гарантируется обладанием «правой» верой; 

что касается нерелигиозных философских учений, то в данном контексте все 

они рассматриваются в лучшем случае как отрицание отечественной 

традиции, но чаще всего – как вообще не имеющие никакого отношения  

к «подлинной» философии. Не удивительно, что русская философия 

понимается при этом исключительно как опыт рационального постижения 

богооткровенных истин православия, как некоторое вспомогательное 

средство для прояснения существа религиозного знания с целью укрепления 

православной веры. Критерий исторического развития так понятой русской 

философии заключается в степени ее сближения с православием, или  

в «воцерковлении мысли». Тем самым определяется и основная задача 

«отечественного любомудрия». Как выразился Н. О. Лосский, «все развитие 

русской философии нацелено на истолкование мира в духе христианства» 

[13, с. 473]. 

 Во втором случае православность русской философии получает иную 

оценку: в ней видят не преимущество, а беду русской мысли, поскольку она 

вынуждена развиваться изолированно от мировой философии, замыкаясь  

в узком кругу сектантских представлений. Собственно факт наличия русской 

философии, противостоящей европейской и настаивающей на своей 

уникальности, доказывает, таким образом, лишь ее недостаточную 

развитость. Именно в теоретической неразвитости русской философии 

видят, как правило, причину ее зависимости от философских течений Запада, 

что обусловливает, в свою очередь, тенденцию к идеологизации. Отсюда 

вытекают и специфически русские вопросы, такие как «Кто мы?», «Что 

делать?» и «Кто виноват?», которые вообще имеют маргинальный статус  

и не могут считаться философскими, так же как и тезис о «русской идее», 

который носит сугубо идеологический характер. В результате извечного 

«комплекса ученичества» и традиционной сосредоточенности на «больных 

вопросах» возник, как считают критически настроенные исследователи, 

странный, на первый взгляд, синкрет православия, науки, мессианизма  

и дилетантизма, который и называют обычно русской философией. 

Очевидно, что в таком виде русская философия вряд ли может рассчитывать 
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на интеграцию в мировую философию, и для того, чтобы добиться этого, 

следует прежде всего отказаться от претензий на особую, «русскую» 

философию, признав, что вообще никакой национальной философии не 

бывает и что «философское сознание как общественное сознание, 

философская культура, сама чистая философия как чистое знание  

и свободное искусство в России – дело будущего» [25, с. 59]. 

 Необходимо отказаться от ставшего стереотипным отождествления 

русской философии с религиозным творчеством, чтобы избежать 

ошибочных оценок ее содержания. Религиозная проблематика, конечно, 

представляет интерес для определенного числа русских философов, и идеи 

последних, если их рассматривать в исторической ретроспективе, могут 

быть истолкованы с точки зрения их преемственности. Однако религиозная 

традиция – это одна из линий развития русской философии, причем далеко 

не магистральная. Акцентирование внимания на этой традиции при 

игнорировании остальных приводит к невозможности понять русскую 

философию в целом, а ведь только при условии понимания целого 

становится очевидной ее специфика. Как было сказано выше, эта специфика 

заключается в том, что русская философия является герменевтикой. Можно 

выделить несколько важнейших смысловых констант, обусловливающих 

герменевтическую сущность русской философии. Прежде всего, это 

1) собственно понятие «русская философия», 2) диалогичность мысли  

и предмета познания, 3) понимание истины как бытия, 4) идея цельного 

разума. Раскрытию этих констант и будет посвящена данная работа. 

 

1. Понятие «русская философия». 
Впервые идея «русской философии» была сформулирована в сочинениях 

славянофилов, которые настаивали на необходимости и возможности 

особого способа метафизического познания, исключавшего недостатки 

одностороннего рационализма и позволявшего постигать абсолют сквозь 

призму национальной традиции. При этом «русскость» философии 

мыслилась не как препятствие для познания универсальной истины, а как его 

необходимое условие. Европейская философия, полагали славянофилы, 

остановилась в своем развитии именно потому, что философы-

рационалисты, занявшие господствующие позиции, стремились построить 
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систему чистого знания, не зависимого ни от веры, ни от специфики 

культурного контекста, ни от субъективных переживаний и т. д.  

В результате им пришлось искать решение «в холодном порядке 

отвлеченного единства» [12, с. 307], подменив тем самым богатство 

реальной действительности безжизненной схемой рассудка. Кризис 

европейской философии, который обозначился сразу же после смерти 

Гегеля, «единственного рационалиста в мире», доведшего рационализм до 

крайнего предела и превратившего философию «в мысль, при которой ничто 

не мыслится» [23, с. 295], показал, что философское познание нельзя 

отрывать от человека, от его воли и условий существования, а также от 

особенностей понимания и выражения предмета философии. Наиболее 

важным здесь является национальный язык, который следует считать не 

столько средством общения или философского познания, сколько формой 

существования философии. Только через слово, а не через понятие, можно 

получить доступ к познанию истины. Отсюда следуют несколько 

принципиальных выводов. Во-первых, как не существует единого языка, так 

и не существует единой философии: в действительности наблюдается 

множество разнообразных философских традиций, каждая из которых  

в одинаковой степени может претендовать на познание истины и, более того, 

по-своему ее выражает, исходя из возможностей национального языка. Во-

вторых, множество языков не отрицает, а предполагает наличие единого 

предмета философии, поскольку истина одна. В-третьих, многообразие 

философских традиций обусловливается невозможностью адекватного 

понятийного выражения истины, а это, в свою очередь, обозначает, что 

философ должен использовать в процессе познания не только логические, но 

и литературно-художественные средства. Наконец, в-четвертых, философия, 

опирающаяся на средства русского языка и реалии русской культуры, может 

быть только русской и только в этом качестве она может представлять собой 

опыт познания истины. В связи с этим уместно вспомнить слова 

К. С. Аксакова, который, настаивая на необходимости иметь особое, 

«русское воззрение», чтобы быть в состоянии «принести и от себя что-

нибудь в общую сокровищницу человечества», подчеркивал, что «народное 

воззрение есть самостоятельное воззрение народа, при котором только  

и возможно постижение общей, всечеловеческой истины» [1, с. 204]. 
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 Понятие «русская философия», кроме указания на правомерность 

национальной философской традиции, предполагает понимание философии 

как герменевтики. Сразу же после теоретического обоснования этого 

понятия оно стало противопоставляться понятию «философия в России», 

задавая тем самым особый, герменевтический ракурс рассмотрению 

философской проблематики. Очевидно, что различение «русской 

философии» и «философии в России» имеет смысл лишь тогда, когда под 

«русской философией» понимается не просто национально или культурно 

обусловленная система мысли, а качественно иное образование, не сводимое  

к сумме отдельных философских систем, когда-либо созданных в России. 

Особое качество «русской философии» придает знание о целом, которое 

предшествует какому бы то ни было конкретному философскому познанию  

и обусловливает его. Таким образом, в понятии «русская философия» 

содержится претензия на знание целого, тогда как выражение «философия  

в России» акцентирует внимание на несущественных для философии 

географических характеристиках. Но законна ли эта претензия – знать целое, 

или существо дела, до всякого познания отдельных проблем? На первый 

взгляд, реализация подобной претензии не может не привести  

к догматизации и идеологизации философии, коль скоро знание о целом 

является априорным, неизменным и требует примата веры над разумом.  

В действительности же, однако, «русская философия» как раз и выступает 

против догматизации и идеологизации мысли. Данное противоречие легко 

разрешается, если обратить внимание на статус целого как предмета 

познания в русской философии. Догматизм и все связанные с ним 

негативные атрибуты философской мысли возникают только тогда, когда 

целое получает адекватное выражение, причем не важно, в какой форме – 

рационально-понятийной или мистически-религиозной. В русской 

философии целое, напротив, мыслится невыразимым, хотя и остается при 

этом содержательно определенным в самом строгом смысле этого слова. Это 

обозначает, что тематизация целого в русской философии предполагает не 

получение безличного данного раз и навсегда объяснения, а изначальное 

понимание целого и бесконечное его истолкование, осуществляемое здесь  

и теперь конкретным человеком, решающим конкретные интересующие его 

вопросы. Знание о целом является, таким образом, условием вхождения  
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в герменевтический круг понимания актуальных для данного времени 

проблем, которые образуют горизонт мысли и в то же время становятся 

видимыми на этом горизонте. 

 Русская философия как герменевтика представляет собой опыт 

осмысления целого при помощи истолкования частных вопросов. Важно 

подчеркнуть, что несмотря на вариативность этих вопросов и предлагаемых 

их решений (они могут быть даже прямо противоположными друг другу), 

все русские философы исходят из допущения о примате целого над частью. 

Что подобное утверждение является аксиомой для религиозных мыслителей, 

то это очевидно и не нуждается в обосновании. Однако и нерелигиозные 

философы полностью разделяют данное положение, свидетельствуя тем 

самым о том, что тезис о примате целого над частью является одной из 

смысловых констант русской философии. В качестве доказательства стоит 

вспомнить, например, теорию «разумного эгоизма» Н. Г. Чернышевского 

[24, с. 146–229] или учение о биосфере В. И. Вернадского. Последний, 

настаивая на том, что «человек не есть “венец творения”» [8, с. 355]  

и указывая на «функциональную зависимость человека, как природного 

объекта, и человечества, как природного явления, от среды их жизни  

и мысли» [8, с. 243], подчеркивал ошибочность философских теорий, 

утверждавших самодостаточность человека. Человек, согласно 

В. И. Вернадскому, может быть правильно понят лишь в контексте его 

существования, т. е. при условии изучения биосферы, которая предшествует 

отдельному человеку, как целое – части. Только с точки зрения целого – 

биосферы и затем ноосферы – понятна и разумная деятельность человека, 

которую В. И. Вернадский считает мощной геологической силой, 

действующей вне границ человеческой личности.  

 Необходимо отметить также, что в понятии «русская философия» 

имплицитно содержится указание на необходимость раскрытия особой темы, 

философский статус которой может показаться весьма проблематичным, 

если не учитывать ее значение для герменевтического дискурса. Это тема 

России, одна из фундаментальных тем русской философии. Впервые она 

была заявлена в «Философических письмах» П. Я. Чаадаева и с тех пор стала 

необходимым элементом всех философских систем, определяя их 

своеобразие и преемственность. Для П. Я. Чаадaева «Россия» – это прежде 



 

 150 

всего проблема метафизики, важнейший концепт в его историософии. 

Задавая вопрос о том, что такое Россия и каков смысл ее исторического 

существования, П. Я. Чаадаев надеялся «расшифровать логику времен»  

и понять подлинное место России в плане творения. Согласно 

П. Я. Чаадаеву, познавать истину чисто теоретически, исходя из 

собственного разума, нельзя, потому что истина всегда дана в ее 

исторической определенности, в неразрывной связи с эмпирической 

действительностью. Вот почему философы должны сосредоточить свое 

внимание на истории – как на ее целом, так и на частностях – конкретных 

исторических образованиях, и прежде всего тех, к которым они сами 

относятся. Для русских философов первостепенным предметом интереса 

является Россия, поскольку она представляет собой доступный для них ключ 

к метафизическому познанию. Русская философия, таким образом, – это 

опыт осмысления России, т. е. пространства исторического присутствия 

истины. В ХХ в. для обозначения специфики русской философии появился 

термин «россиеведение» [15, с. 1–294], который зафиксировал понимание 

России как проблемы метафизики. Сейчас очевидно, что россиеведение 

представляет собой скорее вариант философской герменевтики, чем 

метафизики, потому что истолкование бытия через выяснение смысла 

исторических форм его осуществления – это одна из важнейших задач 

герменевтики. 

 

2. Диалогичность мысли и предмета познания.  
 Задача осмысления существа России сразу же потребовала от русских 

философов выработать принципы идентификации русской философии, что  

и было сделано при помощи моделирования такой философской позиции, 

которая была бы противоположной русской философии по содержанию  

и методологии познания. В результате возникла метафизическая оппозиция 

«Россия – Европа», а вместе с нею появились и два противостоящих друг 

другу философских лагеря – славянофилы и западники. Диалог, 

завязавшийся между ними, определил вектор эволюции и проблематику 

русской философии в XIX веке. Следует подчеркнуть, что славянофилы  

и западники представляли собой не две самостоятельные философские 

фракции, а диалогическую форму развития единой традиции русской 
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философии как герменевтики. Здесь уместно вспомнить слова А. И. Герцена, 

который, характеризуя «наших» и «не наших», отмечал, что они, «как Янус 

или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце 

билось одно» [9, с. 427]. И славянофилы, и западники были заняты решением 

одной задачи, поставленной П. Я. Чаадаевым, для чего они изобрели 

«Европу» и «европейскую философию», т. е. создали необходимый для 

осмысления России теоретический конструкт, с одной стороны,  

и предложили соответствующую ему интерпретацию европейской 

философии, с другой. Позиции славянофилов и западников дополняли друг 

друга и не могли бы существовать отдельно, потому что их связывало 

понимание существа дела, которое они пытались выразить по-своему: 

западники – при помощи идеализации «передовой Европы», славянофилы – 

при помощи такой же идеализации допетровской Руси. Как теоретические 

экскурсы в будущее России, так и обоснование «истинности» ее прошлого 

служили одной цели: истолковать настоящее, ответив на актуальные 

вопросы текущей минуты. Споры между славянофилами и западниками 

способствовали утверждению диалогичности русской философии,  

в результате чего была отвергнута монологическая, трактатная форма 

изложения мысли, которую заменили полемические журнальные статьи  

и художественные произведения. 

 Диалогизм русской философии стал причиной актуализации проблемы 

«Я и другой», которая также является важнейшей проблемой философской 

герменевтики. В религиозной философии отношение между «Я» и «другим» 

описывалось прежде всего в контексте истолкования любви как средства 

познания абсолютной истины. Так, например, П. Я. Флоренский, 

обосновывая возможность «омоусианской» философии, писал: «Каждое Я 

есть не-Я, т. е. Ты, в силу отказа от себя ради другого, и – Я, в силу отказа от 

себя другого Я ради первого. Вместо отдельных, разрозненных, само-

упорствующих Я получается двоица – дву-единое существо, имеющее 

начало единства своего в Боге… Но, притом, каждое Я, как в зеркале, видит 

в образе Божием другого Я свой образ Божий» [21, с. 93]. Флоренский 

подчеркивал, что познание истины предполагает обоюдное участие «Я»  

и «другого», их взаимное усилие, направленное на то, чтобы «выйти» из 

себя, преодолев собственный эгоизм при помощи друг друга. Это 
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обозначает, что познание абсолютной истины возможно лишь посредством 

диалога между «Я» и «другим», т. е. что оно по сути своей является 

диалогичным. При этом процесс познания, согласно Флоренскому, должен 

длиться вечно, хотя абсолютная истина постигается во всей ее полноте  

и сразу. Бесконечность познания обусловливается тем, что в любви 

«безличное не-Я делается лицом, другим Я, т. е. Ты» [21, с. 92]. Эти мысли 

развивал и С. Л. Франк, доказывавший, что подлинная открывающая сама 

себя реальность, доступная человеческому познанию, – это «бытие “мы” – 

бытие в общении» [22, с. 378]. 

 Представители академической философии в России в конце XIX в. 

активно обсуждали проблему «чужого Я». А. И. Введенский выступил  

с довольно пространным исследованием этого вопроса и предложил свой 

вариант решения данной проблемы [7, с. 1–119]. Сформулированный им 

«закон отсутствия объективных признаков одушевления» послужил началом 

длительной и интересной дискуссии, в которой приняли участие почти все 

наиболее известные представители русской философии [19, с. 82–94]. 

Проблема «Я и другой» получила освещение и в сочинениях русских 

позитивистов, а также ученых-естественников. Например, физиолог 

А. А. Ухтомский, разрабатывая учение о доминанте как рабочем принципе 

нервных центров и факторе поведения, пришел к выводу о необходимости 

«воспитания» доминанты на «лицо другого», подчеркивая, что «другой» 

должен быть принят как действительно другой, во всей его конкретности, 

независимо от наших теорий, предубеждений и предвзятостей. «Только там, 

– писал А. А. Ухтомский, – где ставится доминанта на лицо другого, как на 

самое дорогое для человека, впервые преодолевается проклятие 

индивидуалистического отношения к жизни, индивидуалистического 

миропонимания, индивидуалистической науки. Ибо ведь только в меру того, 

насколько каждый из нас преодолевает самого себя и свой индивидуализм, 

самоупор на себя, ему открывается лицо другого. И с этого момента, как 

открывается лицо другого, сам человек впервые заслуживает, чтобы о нем 

заговорили как о лице» [20, с. 150]. 

 Однако наиболее пристальное внимание проблеме «другого»  

и принципу диалогизма философии было уделено в сочинениях М. 

М. Бахтина. Анализируя архитектонику действительного мира поступка – 
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предмета правильно понятой «первой» философии, он показал, что «эта 

архитектоника дана и задана, ибо это и есть архитектоника события. Она не 

дана как готовая и застывшая, в которую я помещен пассивно, это заданный 

план моей ориентации в событии-бытии, архитектоника, непрестанно 

активно осуществляемая моим ответственным поступком, поступком 

возводимая и только в его ответственности устойчивая» [2, с. 68]. Поскольку 

мир дается человеку с его единственного места как конкретный  

и единственный и предстает для участно поступающего сознания как 

архитектоническое целое, то можно выделить центр исхождения поступка – 

уникальное для каждого человека место активного нахождения в мире. 

М. М. Бахтин называет его «я-для-себя», подчеркивая тем самым, что это 

единственная точка, где человек ответственно причастен бытию. Вокруг 

центра поступка структурируются все мыслимые пространственные  

и временные отношения, реальные предметы, а также «неповторимые миры 

действительно поступающих сознаний, из которых, как из действительных 

реальных слагаемых, слагается и единое-единственное бытие-событие»  

[2, с. 49]. Каждое из этих слагаемых выступает по отношению к «я-для-себя» 

как индивидуально значимый «другой», или «другой-для-меня». Важно 

подчеркнуть, что «другой», согласно М. М. Бахтину, – это не объект и не 

простая данность или явление: «другой» является таким же центральным 

эмоционально-волевым моментом поступка, как и «я-для-себя». Поскольку 

«другой-для-меня» характеризуется активностью и непосредственно 

участвует в свершении поступка, то обнаруживается и третий компонент 

архитектоники – «я-для-другого». Вокруг этих основных архитектонических 

точек действительного мира поступка располагаются все ценности 

действительной жизни и культуры: научные, эстетические, этические, 

политические, социальные и религиозные.  

 

3. Истина как бытие.  
 В русской философии изначально отношение к истине было сугубо 

практическим. Истина всегда мыслилась в неразрывной связи с жизнью, и ее 

познание было нацелено на улучшение существования человека. Уже В. Н. Та-

тищев утверждал, что философия – это «главная наука», или «внутреннее 

знание», суть которого заключается в том, чтобы «человек мог себя познать»,  
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а именно, «что ему полезно и нуждно и что вредно и непотребно» [17, с. 25].  

В XVIII в. интерес к философии, и прежде всего европейской, объяснялся и в то 

же время стимулировался размышлениями о том, что философское познание  

«к житию нашему полезно быть может» [18, с. 58]. Интересно заметить, что 

даже когда в 1850 г. министр народного просвещения П. А. Ширинский-

Шихматов решил исключить философию из числа университетских предметов, 

он мотивировал свои действия тем, что «польза философии не доказана, а вред 

от нее возможен» [14, с. 517]. 

 Практическое отношение к истине привело к изменению взгляда на саму 

истину, которая стала пониматься не в формально-логическом смысле,  

а экзистенциально. Истина для подавляющего числа русских философов 

представляет собой бытие сущего, которое раскрывается в слове благодаря 

человеку и имеет отношение прежде всего к человеку. При этом познание 

истины не является абстрактным, а требует активного и заинтересованного ее 

утверждения в жизни. Это обозначает, что теоретически познать истину нельзя, 

ее можно только «изжить», поставив под ней свою «подпись» [2, с. 37]  

и доказав ее своим существованием. Как писал А. И. Герцен, необходимо 

«одействотворение» истины, потому что подлинный философ не в состоянии 

довольствоваться идеалом «спокойного созерцания и видения; ему хочется 

полноты упоения и страданий жизни; ему хочется действования, ибо одно 

действование может вполне удовлетворить человека» [10, с. 136]. Понять что-

то – это значит не просто «примирить» разум и природу, а совершить 

определенное действование, направленное на преобразование природы; 

выразить понятое – значит одействотворить возможность такого 

преобразования. Идеалом познания А. И. Герцен предложил считать не 

построение системы абсолютного знания (это невозможно) и не установление 

однозначной корреляции между субъектом и объектом (это не нужно),  

а реализацию максимально большого числа человеческих действований – 

одновременно теоретических и практических актов: «надобно одействотворить 

все возможности, жить во все стороны – это энциклопедия жизни» [11, с. 431]. 

 Таким образом, истина, как ее понимают русские философы, является 

не выводом отвлеченного разума, а элементом действительности. Познание 

истины предполагает истолкование жизни человека и соответствующей 

исторической эпохи; другими словами, это герменевтика человеческого 
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бытия и сущего, поскольку оно имеет отношение к человеку. 

 В религиозной русской философии практика онтологизации истины – 

это общее место: все представители «православной философии» исходят из 

того, что истина есть не только элемент мышления, но и элемент бытия, 

«сущее всеединое» [16, с. 691–709]. Как правило, это фундаментальное 

положение они объясняют при помощи указания на тот факт, что в традиции 

русского православия проблема спасения решается не «юридически», как на 

Западе, где человек рассчитывает на возможность оправдаться 

совершенными им хорошими делами, а исходя из идеи «обожения», что 

предполагает подражание Христу, а значит, жизнь в Истине, поскольку 

подражать Христу теоретически нельзя и необходимо принять его учение 

как реальность и тот единственный путь, по которому следует идти. На 

почве православной философии и вследствие споров вокруг имяславия  

в начале ХХ в. в России возникла оригинальная «философия имени», 

предложившая онтологическое понимание языка. «В сущности язык всегда 

был и есть один, – утверждал С. Н. Булгаков, – язык самих вещей, их 

собственная идеация» [6, с. 35]. Философ познает сущее, научаясь читать  

и слушать космос – звучащую книгу бытия, каждое слово которой 

раскрывает истину не только конкретной вещи, но и мироздания в целом. 

Для С. Н. Булгакова слово о сущем – это и есть выраженная в слове истина 

сущего, или сущее в его истине: «Слова суть живые и действенные 

иероглифы вещей, в каком-то смысле суть сами вещи как смыслы» [6, с. 39]. 

 Но и в нерелигиозной русской философии широко распространено 

бытийное понимание истины. В качестве примера можно привести 

размышления позитивистов, которые, пытаясь преодолеть односторонность 

идеализма и метафизического материализма, предложили считать наиболее 

фундаментальным философским понятием «опыт». Особенность этого 

понятия заключается в том, что оно обозначает одновременно и систему 

идей, и систему вещей. Опыт, согласно русским позитивистам, – это 

результат совпадения смысла и сущего, потому что сущее, составляющее 

содержание опыта, всегда уже осмыслено как такое: то, что действительно 

существует, т. е. входит в состав опыта, является «вещью для нас», за 

которой нет ничего «в себе» просто потому, что априорность – это синоним 

небытия. «Быть» обозначает «быть действительным», т. е. осмысленным  
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в результате совершения определенного действия; это обозначает быть 

соответствующим образом истолкованным и представленным как сущее  

в виде этого истолкования. То, что не осмыслено, неизвестно или 

непознаваемо, автоматически изымается из круга существующего, 

поскольку никак не касается человека и не может быть включено в его опыт. 

Но как только неизвестное каким-либо образом заявляет о себе, оно сразу же 

превращается в познанное и становится существующим – причем настолько, 

насколько оно познано, и в зависимости от меры познания оно получает 

свою «сущность» – зафиксированное в знании новое содержание опыта. 

Таким образом, все, с чем имеет дело человек в процессе познания, в том 

числе и истина, имеет опытное происхождение и составляет содержание 

опыта. «Истина, – писал А. А. Богданов, – это живая организующая форма 

опыта, она ведет нас куда-нибудь в нашей деятельности, дает точку опоры  

в жизненной борьбе» [5, с. 219]. Истина не бывает абсолютной, 

аисторической и не является абстракцией или правилом логического 

мышления. Истина бытийна – в том смысле, что она выступает средством 

организации опыта и в то же время представляет собой соответствующим 

образом организованный опыт. Онтологизация истины привела к тому, что 

русские позитивисты также стали уделять большое внимание проблемам 

философии языка. В частности, П. С. Юшкевич пришел к выводу, что «есть 

только эмпириосимволы» [26, с. 126]. Эмпириосимвол как элемент 

реальности – это слово о бытии, или данность иррационального, 

определяющая содержание понятия. Таким образом, единственной 

реальностью, к которой человек имеет доступ и частью которой он является, 

выступает реальность символического, или реальность языка. 

 

4. Цельный разум.  
 Установка на выработку особой стратегии познания – «цельного 

мышления» – является еще одной характерной чертой русской философии 

как герменевтики. Впервые идея «цельного разума» была сформулирована  

в сочинениях И. В. Киреевского, который, критикуя различные философские 

теории европейского рационализма, показал, что для познания «цельной 

истины нужна цельность разума» [12, с. 319]. Причина кризиса европейской 

философии, согласно И. В. Киреевскому, заключается в том, что удобство 
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интерпретации истины стало определяющим фактором в понимании ее 

содержания, вследствие чего произошла редукция цельной истины к тому 

или иному представлению о ней, обусловленному применением 

соответствующей «силы разума». Наиболее распространенным способом 

упрощенного философствования является тот, который предполагает 

признание «отвлеченной логической способности за единственный орган 

разумения истины» [12, с. 318]. В результате такого познания истина 

утрачивает бытийность, превращаясь в логически выверенный конструкт 

отвлеченного разума, и система философии, будучи принципиально 

неполной и абстрактной, провозглашается абсолютно истинной, адекватно 

описывающей реальность. Таким образом, содержательное богатство бытия 

подменяется рационалистической схемой его истолкования, создается 

иллюзия возможности сказать «последнее слово» в познании, что ведет  

к «тупику» и кризису в философии.  

 Однако не только отвлеченный логический разум может быть причиной 

односторонности понимания предмета философского познания. К тому же 

приводит и «голос восторженного чувства», который побуждает философа  

в процессе познания сущего отдавать приоритет свидетельству органов чувств, 

отвергая значимость других «сил духа». Как показывает И. В. Киреевский, 

эмпиризм лишь формально противостоит рационализму и на самом деле 

является тождественным ему, поскольку эмпирическое познание представляет 

собой такую же одностороннюю интерпретацию сущего, как и его 

рационалистическая транскрипция. Искажение истины происходит  

и вследствие «внушения отдельного эстетического смысла», когда красоту 

считают единственно верным «путеводителем для разумения высшего 

мироустройства», а также вследствие абсолютизации любви как методологии 

философского познания. Необходимо, делает вывод И. В. Киреевский, 

добиться «возвышения разума», чтобы «он стремился собрать в одну 

неделимую цельность все свои отдельные силы, которые в обыкновенном 

положении человека находятся в состоянии разрозненности и противоречия» 

[12, с. 318]. Только при условии достижения цельного мышления, когда «все 

отдельные силы сливаются в одно живое и цельное зрение ума» [12, с. 318], 

человеку открывается истина во всей ее полноте и невыразимости. Интересно, 

что И. В. Киреевский сравнивает цельный разум с монастырской печатью на 
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Афоне: подобно тому, как каждый монастырь имеет только одну часть печати, 

чтобы на общем соборе равноправно участвовать в принятии решения, 

позволяя составить одну общую, законную печать Афона, так и «вся 

совокупность умственных и душевных сил кладут одну общую печать 

достоверности на мысль, предстоящую разуму» [12, с. 321]. Это сравнение 

позволяет понять и герменевтическую сущность русской философии, которая 

не выделяется, в отличие от философии европейской, в отдельную, 

автономную сферу знаний, а сохраняет свою диффузность, то есть 

институциональную и тематическую неопределенность, что побуждает искать 

истину не только в границах чистого разума, но и в тех областях, которые 

формально не относятся к предмету философского познания. 

 Тезис о цельности разума предполагает соответствующее понимание 

личности. Все русские философы, каждый на свой лад, критикуют 

утвердившийся в европейской традиции индивидуализм, противопоставляя ему 

принцип соборности или коллективизма. В религиозной русской философии 

соборность продумывается как указание на возможность обрести единение  

в подлинном, духовном основании человеческой жизни, причем так, чтобы 

личность человека, растворяясь в «мы» и теряя свое «Я», стала совершенной и 

ценной уже не в относительном (земном), а в абсолютном (вечном) смысле.  

В этом контексте русская философия трактуется как поиск церковности, 

потому что ей свойственна троичная полнота – достоинство, принципиально 

отличающее ее от европейской философии, которая является «тринитарно 

ущербной». Если проблематику последней так или иначе определяет 

кантовская парадигма – эффективно работающая форма неполноты с ее 

антиномизмом и рационализацией веры, то русская философия, опираясь на 

церковь, развивает троичное мышление и призвана обеспечить надежность  

и непротиворечивость выводов – положительных утверждений, в которых 

диалектически будет схвачена суть бытия в ее формальной невыразимости.  

 Однако и в нерелигиозной русской философии преодоление 

индивидуализма является не менее важным. Это достигается, как правило, 

посредством доказательства первичности социального в человеке и раскрытия 

его родовой сущности. В качестве примера можно сослаться на целый ряд 

философских учений – от теорий «русского социализма» до проекта 

«собирания человека» во втором позитивизме. Так, А. А. Богданов видел  
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в разоблачении «Я» способ решения проблемы интерсубъективности. 

Действительно, поскольку представление о субъекте отражает лишь 

временный этап эволюции человека, связанный с дроблением коллективного 

опыта в результате распространения специализации, то с преодолением 

раздробленности исчезнет субъект, а вместе с ним и проблема непонимания. 

Только тогда, когда «всякий строит мир по образу и подобию своего 

специального опыта» [4, с. 35], возможно взаимное непонимание, но и оно 

является не абсолютным, а относительным, поскольку в его основе все равно 

лежит единство коллективного опыта. Это изначальное единство указывает  

и на подлинное существо человека, состоящее в его социальности. Подлинный 

человек – это все человечество, в котором решена проблема 

интерсубъективности. Индивидуализму, по мысли А. А. Богданова, должен 

быть противопоставлен коллективизм – не столько как форма жизни, сколько 

как особая форма мышления. 

 Цельное мышление определяет и своеобразную методологию 

демонстрации познанного, которая используется практически всеми русскими 

философами. Эту методологию также можно считать характерной для русской 

философии как герменевтики, поскольку она предполагает не 

рационалистическое доказательство истины, а ее «показательство» при помощи 

поэтико-художественных и риторических средств. Так, Н. А. Бердяев по этому 

поводу писал, что в философии истина показывается и формулируется, а не 

доказывается и обосновывается: «Задача философии – найти наиболее 

совершенную формулировку истины, увиденной в интуиции, и синтезировать 

формулы. Убеждает и заражает в философии совершенство формул, их острота 

и ясность, исходящий от них свет, а не доказательства и выводы» [3, с. 285]. 

Отсюда проистекает и известный литературоцентризм русской философии, 

который следует понимать не только в том смысле, что русские философы для 

изложения своих идей предпочитают обращаться к анализу художественных 

произведений и вместо трактатной формы изложения своих мыслей прибегают 

к публицистике или поэзии, но и в том смысле, что философия в России 

никогда не ограничивалась скромной ролью «науки наук», а всегда была 

искусством поэтического истолкования жизни, т. е. герменевтикой 

человеческого существования. 
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Summary 
 Russian philosophy is not only a specific tradition appeared in Russia and therefore 
valuable only for this country. What is called Russian philosophy does not refer exclusively to 
Russia as it represents a widespread form of philosophizing regardless of where and when it 
happens. 
 At first sight, this statement seems absurd especially if we remember that Russian 
philosophy has always been treated as a unitary, nationally specific discipline, defined by  
a particularly Russian manner of thought and argument. It is generally accepted to believe that 
typically Russian questions, such as “Who are we?”, “What is to be done?”, or “Who is to 
blame?”, have a marginal status and cannot be considered real philosophical questions. As to the 
polemical notion of the “Russian idea”, one of the most cherished statements of Russian 
thinkers, it is claimed to be more ideological than philosophical. Moreover, as compared with 
Western philosophy, Russian philosophy is told to be insufficiently developed. According to 
many researchers, the theoretical backwardness of Russian philosophy caused, on the one hand, 
its dependence on philosophical trends in the West and, on the other hand, its tendency toward 
being ideologized. This is why a strange mixture of Orthodoxy, science, Messianism, and 
dilettantism appeared – that which is typically called “Russian philosophy”.  
 It should also be remembered that Russian philosophy is not the same as philosophy in 
Russia. The cardinal difference between these two notions was stressed long ago, in the works 
of such thinkers as Aleksandr Vvedenskiy, Gustav Shpet, and Boris Yakovenko, who initiated 
the discussion whether there existed “Russian philosophy” or “philosophy in Russia”. They 
insisted that since philosophy represents universal knowledge, it cannot be considered national, 
or particular. Obviously, if philosophy really is, it must be universal; and if there is no 
philosophy, there can appear various national philosophies, such as Russian, French, German 
and so on. Therefore, Russian philosophy understood as a tradition that opposes Western 
philosophy and insists on its own originality is not a philosophy at all. It is necessary to agree 
that there is or should be philosophy in Russia as a universal discipline. 
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 However, the notion “Russian philosophy” has its right to existence. The matter is Russian 
philosophy implies understanding philosophy as a whole. It is important to stress that this 
understanding is not the result of studying philosophical works or the history of philosophy 
because the whole is always more than the sum of its parts. Knowledge about the whole is what 
determines studying the parts, therefore, it precedes the process of studying and makes it 
possible. As we see, the notion “Russian philosophy” puts forward the well-known problem of 
the hermeneutic circle. This means that, on the one hand, understanding philosophy as a whole 
is established by reference to the individual parts of it and, on the other hand, understanding 
each individual part is possible by means of reference to the whole. Neither the whole nor any 
individual part can be understood without reference to one another, and hence, it is a circle.  
 Russian philosophy is hermeneutic par excellence. It requires that those who try to 
understand it should already know what it is. Moreover, Russian philosophy is a problem of 
hermeneutics. 
 There are some philosophical constants which make Russian philosophy hermeneutic. To 
begin with, it is conceiving truth ontologically. Taken this way, truth becomes an element of 
being rather than of thinking. In religious Russian philosophy, it is claimed that such a view is 
rooted in the fact that in the Russian Orthodox tradition the concept of salvation is not 
understood “legally,” as in the West, where man is able to justify himself based on his kind 
deeds. On the contrary, the Orthodox variant implies “obozshenie” (becoming similar to God) 
and requires man to follow Christ: that is, to live life the way he did and accept his doctrine 
practically, as reality, rather than approach it theoretically. It is worth mentioning that the 
ontological conception of truth is important for non-religious Russian philosophers as well. 
 Another trait of Russian philosophy as hermeneutic is the desire to gain integral 
knowledge, which takes the form of a synthesis of faith, reason, and the will, and which is 
opposed to the Western ideal of knowledge as a concord of faith and reason. This is the reason 
that Russian philosophy, unlike Western philosophy, has never become a separate, autonomous 
region of knowledge, but instead retains its opaque character: that is, its institutional and 
thematic vagueness, which has guarded Russian philosophers against dull professionalism and 
academic narrow-mindedness. Accordingly, Russian philosophy does not separate itself from 
life, but rather, finds its very ground in it, thus never trying to change life according to its 
theoretical conclusions.  
 The hermeneutic essence of Russian philosophy determines a specific attitude toward the 
notion of personhood. Nothing is more alien to Russian thinkers and more incompatible with 
their philosophical views than the concepts of individualism and egoism, which are so 
widespread in the West. From the very beginning, Russian thought oriented itself on a different 
understanding of man and value of human existence, stressing the principle of sobornost' (in the 
religious tradition) or collectivism (in the non-religious tradition) as the fullest expression of 
man’s essence. Both religious and non-religious Russian thinkers believe that if the person is 
claimed to have autonomous value, then it is deprived of the foundations of its existence and, as 
such, upon being separated from other personalities it is reduced to nothing. Sobornost', as 
conveyed in Russian philosophy, allows for the possibility of achieving unity in the genuine, 
spiritual foundation of human existence. In this case, personhood, while disappearing in “we” 
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and losing its “I,” becomes a perfect whole, thus valuable in the absolute (eternal) sense rather 
than in the relative (earthly) one. 
 Finally, one of the most fundamental problems of Russian philosophy which make it 
hermeneutic is Russia itself, and this is not accidental. Petr Chaadaev was the first to introduce 
Russia as a problem of metaphysics, and since then this problem has become a necessary 
element of every philosophical system, playing a role in the determination of the originality and 
continuity of these systems. In a sense, one could say that Russia is Russian philosophy, as no 
other national philosophy is so concentrated on itself: that is, on trying to understand its own 
presence. Even in possessing completeness, it is never complete, as only the essentials are 
clarified, leaving the details to be worked out.  
 It is impossible to speak of philosophy in Russia without at least casting a glance in the 
direction of literature. Literature has always remained one of the most fecund starting points for 
Russian philosophy, with novelists and poets regularly appearing as figureheads of the 
philosophical tradition. Russian philosophers of all intellectual persuasions have long engaged 
directly and unapologetically with literary texts. In fact, it would not be an overstatement to say 
that literature is often the first place to which Russia’s thinkers have turned in their search for 
philosophical models and counter-models. It is a general belief that Russia’s thinkers are not 
formal philosophers but poets. Since Russian philosophy is necessarily literary, it should be 
hermeneutic. 
 
Rybas Aleksandr Evgeniyevich – Candidate of Philosophy, associate professor, Department of 
History of Russian Philosophy, Institute of Philosophy, St. Petersburg State University, Russian 
Federation 
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Трактат Фридриха Ницше Антихрист часто рассматривают как самое 

антихристианское произведение философа. Однако это не так. Несмотря на 

эпатажное название и резкую критику исторического христианства  

и христианской церкви, в этом произведении Ницше резко меняет свое 

отношение к христианству. И это изменение было связано с тем, что он  

в конце 1887 – начале 1888 года прочитал книгу Льва Толстого В чем моя 

вера? и роман Федора Достоевского Бесы (оба произведения Ницше читал 

во французском переводе). Ницше делает большое количество выписок из 

этих произведений, и содержание этих выписок непосредственно отражается  

в ключевых идеях трактата Антихрист. Без какого-либо преувеличения 

можно сказать, что все главные идеи этого произведения Ницше в той или 

иной степени связаны с восприятием идей русских мыслителей. Попытаемся 

доказать этот тезис и начнем с влияния Толстого (его книгу Ницше читает 

раньше книги Достоевского). 
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 Прежде чем анализировать тексты Ницше, кратко сформулируем 

основные идеи книги Толстого. Самой главной мыслью Толстого является 

резкое противопоставление учения самого Иисуса Христа и того учения, 

которое сформировала христианская церковь в своем историческом 

развитии. Хотя церковные идеологи утверждали, что сохраняют  

и «развивают» учение Христа, Толстой доказывает, что на самом деле  

в истории было осуществлено радикальное искажение этого учения. 

 Смысл этого искажения Толстой видит в трех главных моментах. Во-

первых, подлинное учение Христа было абсолютно противоположно 

иудейской религии и отрицало самые главные ее принципы – прежде всего 

представление о необходимости церкви как формы организации верующих. 

Во-вторых, неискаженное учение Христа, согласно Толстому, было 

направлено на создание условий для достижения человеком абсолютного 

совершенства своей жизни – непосредственно в этом земном мире. В то же 

время в историческом христианстве, вопреки этой идее Христа, 

утверждается радикальное несовершенство человека и его жизни (идея 

радикальной греховности, взятая из иудаизма), в результате совершенство 

представляется возможным только в трансцендентной, сверхземной 

реальности, которая доступна человеку после смерти. Наконец, в-третьих, 

сам Христос не предполагал, по Толстому, никакого индивидуального 

бессмертия души, в то время как в церковном учении именно идея личного 

бессмертия стала одной из важнейших. Согласно Толстому, та вечная жизнь, 

о которой говорит Христос, есть общечеловеческая жизнь, жизнь  

в преемственности поколений, но никакого бессмертия отдельной личности 

в идее такой жизни не предполагается. «Царство небесное» не по ту сторону 

нашей земной жизни, это и есть сама земная, посюсторонняя, смертная 

жизнь человека и человечества, но только преображенная к состоянию 

совершенства, к состоянию «мира». Личное бессмертие не может быть 

целью этого преображения жизни хотя бы потому, что учение Христа, 

согласно Толстому, отвергает приоритет личной жизни над общественной, 

подчиняясь этому учению, мы должны отказаться от всего личного  

и частного, должны подчинить свою жизнь общей жизни и общим целям 

человечества. Как констатирует Толстой, «смысл жизни человеческой не  

в личном счастье, а в служении всем, в унижении перед всеми. Человек не 



 167

затем живет, чтобы ему служили, а затем, чтобы самому служить и отдавать 

свою личную жизнь, как выкуп за всех» (ТОЛСТОЙ 1957, с. 407). 

 В рабочей тетради Ницше, датированной концом 1887 – началом 1888 г., 

содержится целый ряд выписок и переложений фрагментов книги Толстого  

В чем моя вера? Чрезвычайно показательно сопоставление тех суждений 

Ницше о христианстве, которые были записаны им до того, как он начал 

работать над книгой Толстого, и тех, которые он почерпнул у Толстого и затем 

принял как собственные и перенес в текст «Антихриста». В некоторых 

моментах мы видим кардинальное изменение позиции Ницше, причем 

совершенно очевидно, что это произошло именно после внимательного 

прочтения книги Толстого. 

 Прежде всего стоит заметить, что буквально за десяток страниц до 

начала выписок из книги В чем моя вера? Ницше высказывает свое 

отношение к Толстому, и видно, что это отношение крайне негативно, 

причем совершенно очевидно, что Ницше еще не знаком с сочинениями 

Толстого, он использует его имя, подразумевая расхожий стереотип, 

согласно которому Толстой — это воплощение общехристианской позиции 

«сострадания». Говоря о главных разновидностях пессимизма, которые он 

рассматривает в качестве умонастроений, препятствующих реализации 

подлинной силы человека (его воли к власти) и презрительно замечая, что 

«все без исключения относящиеся сюда психологические состояния можно 

наблюдать в сумасшедшем доме» (NIETZSCHE 1967, 11 [228])1, Ницше 

затем задумывается о некоторых «пограничных» формах пессимизма,  

и в конце концов их также относит к категории «разложения и болезни»: 

 

«Но куда отнести моральный пессимизм Паскаля? 

метафизический пессимизм философии 

веданты? 

                                           
1Все ссылки на рабочие тетради Ф. Ницше даны с указанием номера фрагмента по 
изданию: Nietzsche, F. Samtliche Werke. Kritische Studienausgabe (KSA), hrsg. G. Colli und 
M. Montinari. Vol. 13: Nachgelassene Fragmente 1887–1889. Berlin/New York: Walter de 
Gruyter, 1967. 
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социальный пессимизм анархистов 

(или Шелли)? 

сострадательный пессимизм 

(как у Толстого или Альфреда де Виньи)? 

— разве все это не равным образом феномены разложения и болезни?.. 

Крайнее сверхсерьезное восприятие моральных ценностей, или вымыслов  

о “том свете”, или социальных бедствий, или страдания вообще: всякое 

подобное преувеличение отдельно взятой точки зрения — уже само по себе 

признак заболевания. Равным образом и преобладание Нет над Да!» 

(NIETZSCHE 1967, 11 [228]). 

 В этот момент Толстой для Ницше — это традиционный христианский 

моралист, который разделяет все общеизвестные христианские 

представления, в частности «вымыслы о “том свете”». Суждения о самом 

христианстве, которые формулируются Ницше до начала работы над книгой 

Толстого, носят исключительно отрицательный характер, причем Ницше не 

видит никакого различия между историческим христианством  

и собственно учением Иисуса Христа. Размышляя о характерном «типе» 

религиозного проповедника, Ницше утверждает, что это есть тип «великой 

посредственности», причем он относит к этому «типу» и самого Иисуса 

Христа (NIETZSCHE 1967, 11 [32]). 

 Ницше постоянно повторяет, что видит своей целью борьбу с идеалом 

человека, порожденным христианством и напрямую связанным с Нагорной 

проповедью Христа и с верой в личное бессмертие. Это, утверждает Ницше, 

есть выражение «стадного» типа человека, т.е. того, что доступно каждому  

и не только не ведет человека к раскрытию своей сущности, но, напротив, 

препятствует такому раскрытию. «Христианству вовек нельзя простить, что 

оно погубило таких людей, как Паскаль. Вовек нельзя прекращать борьбы 

именно с тем в христианстве, что оно норовит сломить как раз самые 

сильные и благородные души. Нельзя давать себе покоя, пока в корне не 

разрушено одно: идеал человека, изобретенный христианством» 

(NIETZSCHE 1967, 11 [55]). 

 Но вот Ницше начинает работать над книгой Толстого. Внимательно 

читая его высказывания, в которых он осмысливает и по-своему развивает 

почерпнутые у Толстого идеи, мы с удивлением замечаем, что он резко 
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меняет свое понимание истории христианства и, самое главное, свои оценки 

учения Иисуса Христа. Прежде всего теперь он вслед за Толстым не просто 

усматривает в учении Христа нечто отличное от исторического христианства 

церкви — он полагает его полной противоположностью церковному учению! 

Ницше выписывает из французского издания книги Толстого ряд фраз  

(в собственном изложении), выражающих именно эту мысль; в первой из 

них утверждается, что «церковь есть именно то, против чего агитировал 

Иисус — и против чего учил бороться своих учеников» (NIETZSCHE 1967, 

11 [257]). Можно сравнить с высказыванием Толстого: «…церковное учение, 

несмотря на то, что оно назвало себя христианским, есть та самая тьма, 

против которой боролся Христос и велел бороться своим ученикам» 

(ТОЛСТОЙ 1957, с. 437). 

 Характерно, что Ницше не останавливается на этом тезисе, 

принадлежащем Толстому, а резко усиливает его смысл, и это уже 

безусловно его собственное суждение: «…церковь — не просто карикатура 

на христианство, но и вообще — организованная война против 

христианства <…>» (NIETZSCHE 1967, 11 [276]). 

 И далее мы находим уже полностью самостоятельное суждение Ницше, 

которое особенно важно тем, что оно будет с небольшими изменениями 

воспроизведено в тексте Антихриста (раздел 27):  

 «Я не знаю, против чего иного могло быть направлено восстание, 

зачинщиком которого является Иисус, если не против иудейской церкви, — 

понимая “церковь” в точно таком же смысле, какой вкладывается в это слово 

теперь... <…> Этот святой анархист, призвавший к противодействию 

“господствующему сословию” подлый люд, отверженных и “грешников”, — 

речами, которые еще и сегодня кого угодно довели бы до Сибири, — был 

политическим преступником, насколько политическое преступление вообще 

было возможно при данных обстоятельствах. За то и попал он на крест: 

свидетельство этому — надпись на кресте: царь иудейский. Нет ни 

малейших оснований вместе с Павлом утверждать, будто Иисус умер “за 

грехи других”... он умер за свой собственный “грех”» (НИЦШЕ 1990, с. 653–

654; see: NIETZSCHE 1967, 11 [280]).  

 В этом высказывании Ницше по-прежнему просвечивают идеи русского 

писателя, ведь в своей книге Толстой целый раздел посвящает 
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доказательству тезиса, полностью противоположного церковной точке 

зрения; согласно Толстому, Христос полностью отвергает и закон Моисея  

и все установления церкви, государства и культуры. Из этого следует, что 

Толстой также вполне мог бы назвать Христа «святым анархистом».  

 Особенно выразительным штрихом в высказывании Ницше является 

упоминание «Сибири», здесь наиболее явно сказался толстовский контекст 

размышлений немецкого философа, придающий его новому образу Иисуса 

Христа очевидный «русский» колорит. 

 Самый явный результат происходящего в воззрениях Ницше переворота 

— это раздвоение понятия христианства. Если церковь есть «организованная 

война против христианства», то, несомненно, христианство самой церкви 

нужно отличать и противопоставлять христианству как таковому, или 

истинному христианству, которое Ницше оценивает теперь совершенно 

иначе, чем раньше; все ранее сформулированные им оценки теперь он 

относит только к христианству церкви. Истинное же христианство, 

связанное с учением самого Иисуса Христа, Ницше теперь понимает 

близким к его собственными представлениями о смысле и целях 

человеческой жизни, направленным в сторону «возвышения» человека,  

а вовсе не в сторону «разложения и болезни» (как он считал раньше).  

 Чрезвычайно важное значение в этом контексте имеет еще одно 

высказывание Толстого, которое Ницше выписывает по-французски из 

французского издания книги В чем моя вера?:  

 «Раздвоение между объяснением веры, которое названо верою, и самою 

верою, которая названа общественною, государственною жизнью, дошло 

теперь до последней степени, и все цивилизованное большинство людей 

осталось для жизни с одной верой в городового и урядника. Положение это 

было бы ужасно, если бы оно вполне было таково. Но, к счастью, и в наше 

время есть люди, лучшие люди нашего времени, которые не довольствуются 

такою верою и имеют свою веру в то, как должны жить люди. Люди эти 

считаются самыми зловредными, опасными и, главное, неверующими 

людьми, а между тем это единственные верующие люди нашего времени  

и не только верующие вообще, но верующие именно в учение Христа, если 

не во все учение, то хотя бы в малую часть его... Часто даже они ненавидят 

Христа... Как бы ни гнали этих людей, как бы ни клеветали на них, но это 
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единственные люди, не покоряющиеся безропотно всему, что велят,  

и потому это — единственные люди нашего мира, живущие не животною,  

а разумною жизнью, — единственные верующие люди». (NIETZSCHE 1967, 

11 [277]; see: ТОЛСТОЙ 1957, с. 447–448). 

 Ницше прямо не высказывает отношения к этому суждению Толстого, 

но это отношение вполне очевидно. Теперь истинное христианство, 

основанное на неискаженном учении Иисуса Христа, он, вслед за Толстым, 

понимает как мировоззрение «лучших людей», т.е. тех самых людей,  

к которым он обращается со своей философией. В контексте этой мысли 

Толстого, принимаемой Ницше, уже не выглядит столь удивительным один 

из центральных тезисов Антихриста: «До бессмыслицы лживо в “вере” 

видеть примету христианина, хотя бы то была вера в спасение через Христа; 

христианской может быть только христианская практика, т.е. такая жизнь, 

какою жил тот, кто умер на кресте... Еще теперь возможна такая жизнь, для 

известных людей даже необходима: истинное, первоначальное христианство 

возможно во все времена» (НИЦШЕ 1990, с. 663). Несомненно, «известные 

люди» в данном контексте — это те, кто следует заветам Заратустры,  

а жизнь и практика (христианская!), о которой здесь говорится, это именно 

то, к чему призывает Ницше. 

 В связи с этим резко меняется точка зрения Ницше на христианский 

«идеал» человека, с которым он ранее предполагал непримиримо бороться. 

Теперь его борьба относится только к церковному идеалу, в то время как 

представление о человеке, которое заложено в учении Христа, оценивается 

Ницше вполне позитивно. Он выводит Толстого и самого Христа за рамки 

«пессимизма», который препятствует раскрытию воли к власти в человеке, 

теперь Ницше связывает его с искажением учения Христа, осуществленным 

церковью: «”Христианство” сделалось чем-то в корне отличном от того, что 

вершил и хотел его основатель <…> это пришествие пессимизма, в то время 

как Иисус желал принести мир и счастье для агнцев <…>» (NIETZSCHE 

1967, 11 [294]) («мир» и «счастье» — ключевые понятия, используемые 

Толстым для описаний того образа жизни, к которому призывал Иисус). 

Напомним, что сам Толстой, описывая свое (т.е. истинное) понимание 

учения Иисуса, подчеркивает, что Христос не провозглашает никакого 

запредельного «идеала», а призывает к тому, чтобы изменить свою ложную 
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жизнь и перейти к истинной жизни: «…он <Иисус> понимал свое учение не 

как какой-то далекий идеал человечества, исполнение которого невозможно, 

не как мечтательные поэтические фантазии, которыми он пленял 

простодушных жителей Галилеи; он понимал свое учение как дело, такое 

дело, которое спасет человечество, и он не мечтал на кресте, а кричал и умер 

за свое учение» (ТОЛСТОЙ 1957, с. 331). 

 Как уже говорилось, именно такое перемещение идеала в саму 

реальную жизнь, наиболее радикально разводит Толстого с церковным 

христианством, которое помещает указанный идеал в «потустороннюю» 

реальность. Но как раз этот пункт оказывается самой важной точкой 

совпадения взглядов Толстого и Ницше. Можно представить, сколь 

неожиданным для Ницше было обнаружить, что Толстой вовсе не является 

сторонником «вымыслов о “том свете”», как он полагал ранее. Теперь 

Ницше осознает, что Толстой считает эти «вымыслы» главной негативной 

чертой церковного христианства и противопоставляет им идею 

преображения реальной жизни к совершенству. Именно это поразительное 

открытие в отношении взглядов Толстого заставило Ницше еще более 

решительно изменить свою оценку учения Иисуса Христа. Главным пунктом 

критики христианства для Ницше всегда была идея «того света», идея 

бессмертия как существования в потусторонней реальности, 

противостоящей земной реальности и лишающей последнюю существенного 

значения (если есть «рай», то земная жизнь ничтожна в сравнении с ним). 

Поняв, что Толстой вовсе не солидарен с этим представлением и что в этом 

смысле они с ним не противники, а единомышленники, Ницше, внимательно 

вчитываясь в соответствующие рассуждения Толстого, вынужден в итоге 

согласиться с его мыслью о том, что этого ложного представление нет  

и у самого Иисуса Христа. 

 Это оказывается самым существенным пунктом тех изменений, которые 

происходят во взглядах Ницше на христианство в связи с чтением книги 

Толстого «В чем моя вера?» Признавая теперь, что в учении самого Христа 

не было идеи «потусторонней» реальности и вовсе не в обещании 

бессмертного бытия в этой реальности состоит главное содержание того 

«благовестия», который принес Христос, Ницше вынужден задуматься над 

двумя важнейшими вопросами: в чем же тогда на самом деле состоит 
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«благовестие» Иисуса? И каким образом это подлинное «благовестие» 

оказалось полностью искаженным и утраченным в историческом 

христианстве? 

 В решении второго вопроса Ницше полностью следует за Толстым. 

Последний в своей книге утверждает, что роковую роль в исторической 

судьбе учения Христа сыграл апостол Павел. Ницше подхватывает  

и развивает эту мысль, утверждая, что уже ближайшие ученики  

и последователи Христа резко изменили смысл его учения за счет 

перемещения идеала совершенной жизни из земной реальности  

в «потустороннюю». Он ясно противопоставляет истинное христианство 

Иисуса Христа и ложное христианство церкви именно по этому самому 

главному пункту и ответственность за возникновение этого противостояния 

возлагает на Павла. В результате именно эта тема становится самой 

заметной в тексте Антихриста; Ницше подробно анализирует процесс 

искажения «благовестия» Христа, осуществленного Павлом и его 

последователями, орудиями такого искажения является ложная метафизика 

«потустороннего» мира и выдвижение на первый план представления  

о греховности человека, препятствующей какому бы то ни было изменению 

земной жизни в сторону совершенства. Можно уверенно утверждать, что  

в этой (самой объемной!) части своего трактата Ницше всецело опирается на 

идеи, почерпнутые из книги Толстого, и если и отступает где-то от 

следования им, то только для того, чтобы еще более резко, чем Толстой, 

осудить историческое христианство. 

 Однако наиболее важной частью трактата Ницше является 

положительное описание «благовестия» Иисуса Христа. Хотя это описание 

занимает не так много места (главы 29–39), оно имеет принципиальное 

значение для понимания философии Ницше, поскольку из него следует, что 

Ницше вполне может быть назван христианским мыслителем. Если  

в критике исторического, ложного христианства Ницше следует за Толстым, 

то в изложении своего понимания истинного христианства (учения самого 

Иисуса Христа) он использует ключевые идеи Достоевского (подробнее об 

этом см.: EVLAMPIEV 2002). 

 В рабочей тетради Ницше, датированной ноябрем 1887 г. – мартом 1888 

г., содержатся большие фрагменты из романа Бесы, причем центральным 
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элементом сделанных Ницше выписок является история главного героя-

идеолога романа Кириллова. Ницше, в отличие от подавляющего 

большинства современников Достоевского, абсолютно точно понял, что  

с помощью образа Кириллова хотел сказать писатель. Он понял, что  

с помощью Кириллова Достоевский выразил свое необычное понимание 

образа Иисуса Христа. Кириллов утверждает, что Христос ошибался, 

предполагая, что совершенство и полноту бытия человек достигает после 

смерти в «Царствие Небесном»; в противоположность этому Кириллов 

считает, что совершенство и полноту бытия человек может и должен достичь 

в каждый момент земной жизни. Именно это он пытается объяснить людям, 

тем самым он хочет стать новым пророком, «новым Христом», несущим 

подлинное «благовестие», искаженное в традиционном христианстве  

и в традиционном образе Христа.  

 Буквально через несколько страниц после выписок из романа Бесы 

Ницше формулирует свое понимание образа Иисуса Христа, и это станет 

идейным центром трактата Антихрист. 

 Ницше выписывает из Бесов два самых главных фрагмента, связанных  

 Кирилловым. Первый фрагмент – это высказывание о Христе, в котором 

Кириллов дает свою парадоксальную интерпретацию истории Христа.  

В романе Бесы этот фрагмент начинается словами: «Слушай большую идею: 

был на земле один день, и в средине земли стояли три креста. Один на кресте 

до того веровал, что сказал другому: “Будешь сегодня со мною в раю”. 

Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не 

оправдалось сказанное» (ДОСТОЕВСКИЙ 1974, с. 471). Самой этой фразы  

в тексте Ницше нет, но она, как нам кажется, должна быть упомянута, 

поскольку первые наброски Антихриста будут использовать именно этот 

образ – Христос и распятый вместе с ним разбойник.  

 Ницше выписывает из романа Достоевского следующий текст 

(несколько изменяя порядок слов и сокращая некоторые фразы: «Если 

законы природы не пожалели и Этого <Иисуса>, даже чудо свое же не 

пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь (— этот 

человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся 

планета, со всем, что на ней, без этого человека — одно сумасшествие —),  

о, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. 
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Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль. Для чего же 

жить, отвечай, если ты человек?.. 

– Но позвольте, ну, а если вы разуверились? Если кончилась ложь, и вы 

догадались, что вся ложь оттого, что был прежний Бог? 

– Все спасение для всех — всем доказать эту мысль —  

– Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет Бога, и не убить 

себя тотчас же...  

Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам Богом стал, есть 

нелепость, иначе непременно убьешь себя сам. Если сознаешь — ты царь  

и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе...» 

(NIETZSCHE 1967, 11 [336]; see: ДОСТОЕВСКИЙ 1974, с. 471). 

 Второй фрагмент, который выписывает Ницше, еще более 

принципиален – это высказывание Кириллова об особых состояниях,  

в которых он испытывает «радость», мистическую полноту своего бытия, 

слияние со всей вселенной: «Есть секунды, их всего зараз приходит пять или 

шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии. Этого человек  

в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или 

умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю 

природу и вдруг говорите: да, это правда. Бог, когда мир создавал, то в конце 

каждого дня создания говорил: Да, это правда, это хорошо Это... это не 

умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что 

прощать уже нечего. Вы не то что любите, о — тут выше любви! Всего 

страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если более пяти секунд—то 

душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь 

и за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать десять 

секунд, надо перемениться физически. Я думаю, что человек должен 

перестать родить. К чему дети, <к чему развитие,> коли цель достигнута 

(NIETZSCHE 1967, 11 [337]; see: ДОСТОЕВСКИЙ 1974, с. 450). 

 Как мы уже сказали, следом за этими выписками Ницше дает первую 

формулировку своего понимания образа Христа, который станет центром 

Антихриста: «Разбойник на кресте: когда сам преступник, терпящий 

мучительную смерть, делает вывод: “вот так, как этот Иисус страдает и умирает, 

без возмущения, без вражды, по-доброму, смиренно, – вот что единственно 

правильно”, – тем самым он говорит Да благовестию – и он уже в раю… 
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 Царство Небесное – это состояние сердца (– о детях сказано: “ибо их 

есть Царство небесное”), а не то, что находится “над землею”. 

 Царство Небесное “грядет” не в хронологически-историческом смысле, 

не по календарю, нечто однажды наступающее, хотя за день до этого его еще 

не было: это “поправка взгляда <на жизнь> у одиночки”, нечто такое, что 

приходит во всякое время, и что во всякое время еще не наступило…» 

(NIETZSCHE 1967, 11 [354]). 

 Еще более лаконично и ярко (и с явным намеком на изображение той же 

сцены Кирилловым) эта мысль выражена в окончательном тексте Антихриста: 

«В словах, обращенных к разбойнику на кресте, содержится все Евангелие. 

“Воистину это был Божий человек, Сын Божий!” – сказал разбойник. “Раз ты 

чувствуешь это, – ответил Спаситель, – значит, ты в Раю, значит, ты сын 

Божий”». Истинная вера в Христа – это способность в любой момент жизни 

(даже будучи распятым на кресте!) ощутить свое совершенство и преодолеть 

недостатки земной жизни, вместе со всем ее страданием. 

  Совершено очевидно, что здесь образ Иисуса Христа Ницше 

интерпретирует под знаком того впечатления, которое на него произвели 

слова Кириллова о «пяти секундах»; именно то состояние радости,  

о котором говорит Кириллов, Ницше считает подлинным опытом Царства 

Небесного, и именно этот опыт – опыт посюстороннего, сиюминутного 

блаженства принимает за главный смысл учения Иисуса, за главное 

содержание истинного христианства, которое ничего общего не имеет с его 

ложной церковной ормой. И замысел своего трактата Ницше видит не 

столько в критике этой ложной формы, сколько в выявлении указанного 

истинного учения: «Наш девятнадцатый век обрел, наконец, предпосылку 

для уразумения того, что на протяжении девятнадцати веков понималось, по 

сути, превратно, – христианства…» (NIETZSCHE 1967, 11 [358]). 

  В самом трактате главным становится понимание того, что в указанном 

состоянии «Царства Небесного», «рая» Христос непосредственно ощущает 

свое нерасторжимое единство с Богом, хотя, конечно же, Бог, в понимании 

Ницше, точно так же как и в понимании Достоевского, – это не «внешнее» 

трансцендентное бытие, а некая загадочная внутренняя глубина в человеке, 

обнаруживая которую, Христос являет свою абсолютность, божественность.  

И именно эта практика выявления в себе абсолютной основы, абсолютной 
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жизни является главным и единственным постулатом учения Иисуса Христа, 

именно эта практика и только она и есть истинное христианство. По 

отношению к ней все представления о грехе, об искуплении и спасении 

оказываются ложью и искажением, точно так же как и вся концепция церкви 

как «спасающей» инстанции, обеспечивающей «связь» между мифическим 

Богом и немощным человеком.  

  «Во всей психологии “Евангелия” отсутствует понятие вины  

и наказания; равно как и понятие награды. “Грех”, все, чем определяется 

расстояние между Богом и человеком, уничтожен, – это и есть 

"благовестие” . Блаженство не обещается, оно не связывается с какими-

нибудь условиями: оно есть единственная реальность; остальное – символ, 

чтобы говорить о нем... <…> Не “раскаяние”, не “молитва о прощении” суть 

пути к Богу: одна евангельская практика ведет к Богу, она и есть “Бог”! – 

То, с чем покончило Евангелие, это было иудейство в понятиях “грех”, 

“прощение греха”, “ вера”, “ спасение через веру”, – все иудейское учение 

церкви отрицалось “благовестием”» (НИЦШЕ 1990, с. 658–659). 

 В тексте Антихриста Ницше упоминает имя русского писателя, 

констатируя, что «психологический тип» Спасителя до сих пор не понят 

правильно, и жалея, что рядом с ним не жил «какой-нибудь Достоевский» 

(Ницше 1990, с. 656–657). В черновых набросках к трактату он еще более 

прямо утверждает, что именно Достоевский оказался способным разгадать 

подлинный облик Иисуса: «Я знаю лишь одного психолога, жившего в мире, 

где возможно христианство, где в любой момент может появиться какой-

нибудь Христос... Это Достоевский. Он разгадал Христа — и инстинктивно 

пуще всего остерегался представлять себе этот тип с вульгарностью, 

свойственной Ренану...» (NIETZSCHE 1967, 15 [9]).  

  Кажется, до сих пор не очень известен и тот достаточно поразительный 

факт, что само название трактат было, скорее всего, прямо взято из текста 

Достоевского. В рабочей тетради Ницше помимо прочих фрагментов из 

романа Бесы присутствуют следующие слова Шатова, в которых тот 

передает точку зрения Николая Ставрогина на западное христианство: «Рим 

провозгласил Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение; 

возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не 

может, католичество тем самым провозгласило антихриста…» NIETZSCHE 
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1967, 11 [345]). Ницше обрывает высказывание Шатова, которое завершается 

словами «и тем погубило весь западный мир» (ДОСТОЕВСКИЙ 1974,  

с. 197), кроме того он подчеркивает слово «антихрист», придавая ему 

центральное значение не только в тексте Достоевского, но и в своих 

рассуждениях о судьбе христианства в истории. В итоге, оказывается, что 

именно название трактата (!) в самой существенной степени свидетельствует 

о прямой зависимости развиваемой здесь концепции от идей Достоевского. 

Это в частности помогает правильно понять, что этим названием хотел 

сказать Ницше. Обычно его понимают как эпатажное обозначение позиции 

самого Ницше в отношении исторического христианства и церкви. На деле, 

название имеет совершенно иной и гораздо более глубокий смысл: Ницше 

имеет в виду мысль Достоевского о том, что западное христианство в своем 

историческом развитии пришло к своей противоположности, от Христа –  

к антихристу. И именно этот итог, который означает гибель европейской 

культуры, он и изображает в своем трактате. 
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Summary 
 Often treatise The Antichrist written by Friedrich Nietzsche is considered as the most 
antichristian creation of this philosopher. However, that it is not so. Despite of outrageous name and 
the sharp criticism of historical Christianity and Christian church, in this literary work Nietzsche 
changed his own attitude to Christianity abruptly.  
 And this change has been connected with the following events. At the end 1887 till the beginning 
of 1888 Nietzsche has read through Leo Tolstoy’s book What I Believe? and Fyodor Dostoevsky’s 
novel Demons. Both books were read by Nietzsche in French translation. Nietzsche has made  
a plenty of extracts of these literary works, and content of these extracts are directly reflected in key 



 179

ideas of treatise The Antichrist. All main ideas of this Nietzsche’s work are connected with 
perception of ideas of Russian thinkers in one or another extent.  
 The main idea of Leo Tolstoy’s book is a sharp opposition of Jesus Christ’s doctrine and the 
teaching which had formed by Christian church in its historical development. Although Church’ 
ideologues confirmed, that they keep and “develop” Christ’s doctrine, Tolstoy proves that actually 
radical distortion of this doctrine was carried out in history.  
 There are number of extracts and transpositions of fragments of Tolstoy’s book What I believe? 
in the Nietzsche’s workbook, dated from the end of 1887 till beginning of 1888. It is very important 
to compare some Nietzsche’s judgments about Christianity which were recorded before he has 
began work with book, written by Tolstoy, with next judgments which were gathered from Tolstoy’s 
book.  
 First of all it is worth noticed that literally prior ten pages before Nietzsche begins to take out 
the extracts from the book What I believe? he states his attitude to Tolstoy. There is visible that 
his attitude is the extremely negative, and abundantly clear that Nietzsche is not yet familiar 
with works of Tolstoy. Nietzsche uses Tolstoy name having in mind ordinary stereotype 
according to which Tolstoy is an embodiment of Christian position “compassion”.  
 Then Nietzsche starts to work with book of Leo Tolstoy. We were surprised to see after the 
careful reading of Nietzsche’s statements in which he interprets and develops ideas gleaned in 
Tolstoy writing, that he abruptly changed his understanding about Christian history, and the 
most important his estimations of Jesus Christ’s teachings were changed also. First of all, now 
Nietzsche as Tolstoy not just sees difference between Christianity of the Church and Christ 
teaching – he believes that the last is the complete opposite to the Church doctrine at all. 
Nietzsche writes out some phrases (in own interpretation) from the French edition of Tolstoy’s 
book, which are expressing this thought exactly; the first of them states that “Church is against 
what Jesus Christ agitated and against what he learned his disciples to strive” (Nietzsche 1967, 
11 [257]). You can compare this idea with the statement of Tolstoy: “though the Church calls its 
teaching a Christian doctrine, it is in truth the very darkness against which Christ strove and 
enjoined his disciples to strive” (Толстой 1957, с. 437). 
 It is characteristic, that Nietzsche does not stop on this thesis, owned by Tolstoy, but he 
dramatically increases its meaning, and this is clearly his own judgment: “...The Church is not 
simply a caricature on Christianity, but in general it is the organized war against Christianity” 
(Nietzsche 1967, 11 [276]). 
 The most obvious result of revolution which is happened in Nietzsche’s opinion, is split of 
the concept of Christianity. If the Church is “the organized war against Christianity”, that 
undoubtedly, the Christianity of the Church itself should be distinguished and to oppose 
Christianity as such, or true Christianity, which Nietzsche evaluates now as completely different 
thing than before. All previously formulated evaluation now he refers to Christianity of the 
Church only. Nietzsche understands now true Christianity, which is connected with Jesus 
Christ’s teaching, as doctrine neared to his own ideas about the meaning and purposes of human 
life, directed to the “rising” of a man, and not to “corruption and sickness” (as he thought 
before).  
 When Tolstoy described his (true) understanding of the Jesus teachings, he emphasizes that 



 

 180 

Christ never proclaimed any other-wordly “ideal” and called upon for changing their false life 
and going to the true life. Such connection of ideal with real life make the most radical 
difference between Tolstoy and Church Christianity which puts the specified ideal into reality of 
“the other world”. However, this aspect is the most important point of concurrence of Tolstoy’s 
and Nietzsche’s opinions. It is possible to imagine how it was unexpected for Nietzsche to 
discover that Tolstoy is not a supporter of “fictions about ‘the other world’”, as he had believed 
earlier. Now Nietzsche is aware that Tolstoy believes these “fictions” as the main negative 
feature of the Church Christianity, and Tolstoy sets against them the idea of the transformation 
of real life to perfection. This amazing discovery about Tolstoy’s point of views has forced 
Nietzsche to change even more drastically his assessment of the Jesus Christ’s teachings. The 
main point of criticism of Christianity for Nietzsche always was the idea of “the other world”, 
the idea of immortality as existence of the transcendental reality, which is confronting to the 
earthy life reality and depriving this reality of substantial value (if “Paradise” exists, earthy life 
is insignificant in comparison with this one). Nietzsche understands that Tolstoy does not 
solidarity with this representation and that in this sense they are not enemies, but confederates. 
Nietzsche carefully read the corresponding considerations of Tolstoy and eventually he is forced 
to agree with Tolstoy’s thought that there are no such false representation in Jesus Christ’s 
doctrine also.  
 This is the most significant item of changes that occur in conception of Nietzsche on 
Christianity in connection with reading of Tolstoy’s What I believe? Now Nietzsche recognizes 
that Christ’s teaching had no idea about reality of “the other world” and the main content of 
“glad tidings” that Christ brought does not consists in promise of immortal life in this reality. 
Nietzsche is compelled to think about two major questions: what actually is “glad tidings” of 
Jesus? And how this true “glad tidings” was completely distorted and lost in the historic 
Christianity?  
 In decision of the second question, Nietzsche fully follows by Tolstoy. Leo Tolstoy approves 
in his book that the Apostle Paul has played a fatal role in historical destiny of Christ’s teaching. 
Nietzsche picks up and develops this idea, arguing that already nearest disciples and followers 
of Christ have dramatically changed the meaning of his teachings through movement of the 
ideal of perfect life from earthly reality into reality of “the other world”.  
 However, the most important part of Nietzsche’s treatise is the positive description of “glad 
tidings” of Jesus Christ. Though this description occupies not a lot of space (chapter 29-39), but 
it has the basic value for understanding of Nietzsche’s philosophy, because as it follows from 
this, Nietzsche can be quite named as the Christian thinker. In critic of the historical, false 
Christianity Nietzsche follows after Tolstoy, but in a statement of his understanding of true 
Christianity (Jesus Christ’s doctrine) he uses Dostoevsky’s key ideas (more about this topic see: 
Evlampiev 2002). 
 In working book of Nietzsche, dated from November 1887 till March 1888, there are large 
fragments from Dostoevsky’s novel Demons and central element of those extracts, which were 
made by Nietzsche, is the history of the main hero and ideologist of this novel named as 
Kirillov. Unlike of the overwhelming majority of Dostoevsky’s contemporaries Nietzsche 
understood absolutely precisely what writer wished to tell by means of the image of Kirillov. 
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Nietzsche has understood that Dostoevsky has expressed by means of the image the unusual 
interpretation of Jesus Christ’s teachings. Kirillov confirms that Christ was mistaken when he 
suggested that man reaches of the perfection and completeness of life after death in “The 
Kingdom of Heaven”. In opposite of this Kirillov considers that perfection and completeness of 
life could be and should be reached by man during each moment of earthy life. Just this he tries 
to explain for people, thereby he wishes to become the new Prophet, “new Christ” bearing of the 
original “glad tidings” which is distorted in traditional Christianity and in traditional image of 
Christ.  
 It is literally through some pages after extracts from the novel Demons, Nietzsche formulates 
his understanding of the image of Jesus Christ, and it becomes the ideological center of treatise 
The Antichrist. True faith in Christ is the ability at any time of life (even being nailed to the 
cross!) to feel own perfection and to overcome the shortcomings of the earthly life together with 
all its suffering. 
 The main thing in treatise is the explanation of the essence of Christ’s being: Christ directly 
senses his indissoluble unity with God and expresses this unity by means of terms “The 
Kingdom of Heaven” and “The Paradise”. God in Nietzsche’s understanding, just as in the 
Dostoevsky’s understanding, is not “external” transcendental being, but it is some mysterious 
inner depth in man, which was finding out by Christ, by means of which Christ showed his 
absoluteness and divinity.  
 It seems, it still not well known such remarkable fact that name of the treatise has been 
directly taken most likely from Dostoevsky’s text. Besides other fragments from novel Demons 
Nietzsche’s workbook includes following words of Shatov, in which he transfers the point of 
view of Nikolai Stavrogin on Western Christianity: “Rome proclaimed Christ subject to the 
third temptation of the devil. Announcing to all the world that Christ without an earthly 
kingdom cannot hold his ground upon earth, Catholicism by so doing proclaimed Antichrist…” 
(Nietzsche 1967, 11 [345]). Nietzsche breaks the Shatov’s statement, which is ended by words 
“and ruined the whole Western world” (Достоевский 1974, с. 197). Besides he emphasized the 
word “Antichrist”, giving to it a central role not only in Dostoevsky’s text, but in his 
speculations about the destiny of Christianity in history. As a result, it appears that name of the 
treatise (!) in the most significant degree indicates on direct dependence of concept, which was 
developed here, from the ideas of Dostoevsky.  
 It particularly helps to understand that Nietzsche wanted to say with this name. Usually this 
name is understood as eccentric position of Nietzsche in respect of historic Christianity and the 
Church. Actually the sense of the name is quite different and far more profound. Nietzsche 
meant Dostoevsky’s thought that Western Christianity in its historical development has come to 
its opposite, from Christ to Antichrist. And just this result, which means the destruction of 
European culture, Nietzsche portrayed in his treatise. 
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Santayanova estetická koncepcia ako možný model 
interpretácie umenia 

 
      Lenka Bandurová 
 
Santayana’s Aesthetic Conception as a Possible Model of Interpretation of Art 

 
Abstract:  The author tries to apply Santayana’s aesthetic conception in the interpretation of 
artistic works and art of the 20th century. In his aesthetic conception was important not only 
author but also the work of art – its form, material and expression but also perceiver of the 
work of art, his attitudes, knowledge, experience and faculties to deducts the mystery of the work 
of art that was given by the author. The important dimension which is offered by Santayana’s 
aesthetic conception is the fact that art is able to represent evil, so it offers to consider ethical 
dimension of art and also some paradoxes of art and society. The interest of art has moved from 
aesthetic to ethic, from beauty to ugly and moral. Santayana’s aesthetic conception offers 
interpretation of art from several points – from aesthetical, ethical, social or even political 
position. Santayana has considered art to be the picture of society and therefore it is possible to 
interpret from variety points which create society.  
 
Keywords: Santayana, art, aesthetic conception, author, society, politics, democracy, 
interpretation. 
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George Santayana (1863–1952) americký básnik, estetik, filozof, literát, esejista, 

kritik, mysliteľ so širokým rozhľadom a záujmom. Mysliteľ, ktorý sa narodil na 

európskom kontinente v Španielsku a ďalších 40. rokov prežil na Americkom 

kontinente, v krajine, ktorej nikdy úplne neporozumel, a pre ktorú aj on ostal istým 

spôsobom zahalený rúškom tajomstva. Mysliteľ, ktorého nie je možné zaradiť do 

nejakého smeru alebo prúdu, pretože jeho tvorba bola všestranná a jeho záujmy 

rôznorodé. Jeho myslenie zahŕňalo oblasť estetiky, etiky, ontológie, epistemológie, 

dejiny filozofie, filozofiu politiky, antropológiu, teóriu hodnôt, literárny kriticizmus, 

poéziu, kultúrnu kritiku. Takéto široké spektrum záujmov spôsobuje interpretátorom 

značný problém zaradiť ho do jedného smeru alebo prúdu. Mnohí myslitelia ho 

považujú za amerického mysliteľa alebo dokonca za jedného z predstaviteľov 

klasickej americkej filozofie spolu s Ch. S. Peirceom, J. Royceom, W. Jamesom,  

J. Deweyom a G. H. Meadom. Zatiaľ čo iní ho vidia ako španielskeho filozofa 
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a spájajú ho s Generáciou’98, umelecko-filozofickým smerom 19. storočia 

v Španielsku, kde ho zaradili medzi významné osobnosti ako Miguel de Unamuno 

a José Ortega y Gasset. Nemožnosť zaradiť Santayanu do jedného smeru a oblasti 

pôsobenia vyžaduje odborníkov, mysliteľov z viacerých oblastí, aby skúmali jeho 

tvorbu a dielo. Interpretácia jeho diela si vyžaduje interdicisplinárny charakter. 

Santayana býva spájaný s pragmatizmom najmä jeho práca The Life of Reason, ale 

rovnako iní sa zameriavajú na kritiku pragmatizmu a jeho neo-Platonickú metafyziku 

v jeho neskoršej práci Realms of Being. Tento radikálny kontrast spôsobuje problém 

pri jeho interpretácii a analýze. Jeho tvorbu možno považovať za eklektickú či 

impresionistickú, ale aj za kohéznu. Môžeme povedať, že jeho dielo predstavuje 

veľmi široký systém myslenia, v rozličných literárnych, poetických a filozofických 

spôsoboch. Santayana svoje myslenie a filozofiu komentoval takto: Pokiaľ ide o mňa, 

pri rozprestieraní plátna, a keď beriem paletu a štetec do ruky, nie som namrzený, že 

nedokážem namaľovať rovnakým štýlom to, čo namaľovali majstri pre do mnou,  

a ani neočakávam, že budúce generácie sa uspokoja vždy napodobňovať môj obraz.1 

Santayana si bol vedomý svojho zvláštneho myslenia a aj napriek tomu, že čítal 

mnohých mysliteľov nesnažil sa nikoho napodobňovať, ale vždy sa snažil 

prezentovať svoje vlastné svojbytné myslenie o veciach, ktoré sa diali okolo neho. 

Presne takéto hľadisko berieme do úvahy keď sa snažíme interpretovať umenie 

avantgardy na základe santaynovho estetického i filozofického myslenia. Ide len 

o jeden uhol pohľadu. 

 Svoj záujem a lásku pre umenie – najmä poéziu a architektúru – pestoval už 

od raného veku, kedy vo svojom voľnom čase celé hodiny dokázal stráviť čítaním 

a študovaním európskej architektúry a čítaním a písaním básní.2 Už od mladosti 

„bol pravým čitateľom, ktorý čítal zoširoka, kriticky a nepretržite.“3 Tento spôsob 

čítania sa odráža aj v jeho tvorbe, pretože aj svoje diela presne takto koncipuje. 

Niekedy sa snaží povedať príliš veľa na malom priestore, a to môže spôsobovať 

                                           
1 SANTAYANA, G. The Realms of Being: One Volume Edition. New York: Charles Scribner’s 
Sons, 1942, XVI–XVII  
2 V Santayanovej autobiografii Person and Places sa uvádza, že lásku k architektúre u neho 
vzbudilo prečítanie niekoľkých kníh, ktoré si požičal od svojej nevlastnej sestry Suzanny. Čítal 
Ruskinove dielo Stones of Venice. Neskôr čítal hlavne články v Britanice o architektúre. 
3 McCORMICK, J. George Santayana. A Biography, s. 23 
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problémy pri čítaní a interpretovaní jeho prác. Kladným prínosom je to, že vždy sa 

istým spôsobom snaží byť kritický – k spoločnosti, mysleniu danej doby, 

umeniu... Vo svojej tvorbe sa opätovne venuje špecifickým témam. Santayana mal 

pocit a hlavne potrebu dopovedať to, čo nedopovedal v predchádzajúcom diele. 

Vzájomný vzťah medzi sociálnym životom a jeho inštitucionalizovanou 

manifestáciou je viac stranný, alebo možno povedať mnoho vrstevný. Pozornosť 

upriamime na umenie moderny, ktoré vznikalo v dobe, keď Santayana písal svoje 

diela, v ktorých sa venoval estetickej koncepcii, filozofii, sociológii, ale aj 

politike. Z tohto hľadiska by som sa rada pozrela na Santayanovo stanovisko, 

podľa ktorého moderné inštitúcie sa stávajú stále viac a viac demokratickými, čo 

ale neznamená, že by sa stali viac liberálnymi. Ak dobre čítam a interpretujem 

Santayanove zámery, avantgardné smery boli súčasťou demokratizácie kultúrneho 

a politického života. A to i napriek tomu, že neprispievali k tomu – napriek ich 

vyhláseniam – aby bol život liberálnejším.4 Hoci sa Santayana venoval aj politike 

a otázkam prepojeným s ňou odmietal tvrdenia, že by chcel vytvoriť nejaký 

prevratný či partizánsky politický koncept. Politika tvorila len jednu z mnohých 

oblastí jeho záujmov. Dotvárala obraz skutočnosti, spoločnosti.5  

 Vzdor umelcov, predstaviteľov avantgardy, voči spoločnosti sa uskutočňoval 

ako gesto osamelosti a jej odmietania, a ako skutočná revolta. Táto vzbura už 

nebola výkrikom osamelých jednotlivcov, ale ako organizované vystúpenie 

názorovo jednotných tvorcov umenia. Avantgardu charakterizuje aj kolektivizmus 

a programotvorné úsilie – manifesty jednotlivých umeleckých smerov. 

Avantgardisti (najmä expresionisti, kubisti, dadaisti, futuristi a surrealisti) 

                                           
4Santayana používal pojem „liberálny“ v špecifickom význame. V poznámkach diela 
„Liberalism and Democracy“ vysvetľuje, že „liberálny“ je jedinečný, pluralistický „úctivý voči 
veciam cudzím, novým a nepoznaným, uznáva rôznorodosť, nenávidí nátlak a nedôveruje 
zvykom.“ Zatiaľ čo demokracia viac menej sprostredkúva určité hranice jedinečnosti „bolo by 
to obyčajné tyranstvo urobiť väčšinu absolútnou, ak by si majorita a minorita neboli  
v demokracii tak podobné.“  (SANTAYANA, G. Psychical Order and Moral Liberty. 
Previously Unpublished Essays of George Santayana.) 
5 Zámerom nášho príspevku nie je venovať sa detailne problému demokracie a liberálnosti ako 
takým, ale pokúsime sa naznačiť interpretáciu avantgardného umenia nielen z pohľadu 
Santayanovej estetickej koncepcie ale pokúsime sa naznačiť aj politické vplyvy v jednotlivých 
druhoch avantgardných skupín. 
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otvorene vyjadrovali politické myšlienky, priamo alebo nepriamo odkazovali na 

sociálnu zaangažovanosť. Takmer všetky prúdy vytvorili manifesty, v ktorých sa 

pokúšali prezentovať hlavné myšlienky svojho prúdu, využívali politickú kritiku  

a navrhovali rôzne sociálne reformy, ak nie dokonca i kultúrne revolúcie. Vo 

svojich manifestoch sa odvolávali na filozofické koncepcie takých velikánov ako  

F. Nietzsche, S. Freud či H. Bergson, aby lepšie obhájili a vysvetlili svoje vízie 

sveta a človeka. Niekedy to bolo práve v mene týchto politických ideálov, že 

mnohé umelecké diela vznikli a boli prezentované. Prázdnota, ktorá nastala po 

úpadku predošlých významných umeleckých koncepcií, estetických hodnôt, 

spôsobila, že inštitúcie vytvorili priestor pre prchavé, pominuteľné myšlienky  

a krátkodobé koncepcie, ktoré krátko, na istý okamih zažiaria a potom zaniknú. 

Podľa Santayanovho epifenomenalizmu, duchovný a kultúrny život je výsledkom 

hmotných, materiálnych podmienok, a to samozrejme zahrňuje aj inštitúciu: 

„Inštitúcie nespočívajú v názoroch, ktoré prezentujú, tieto názory, či už 

náboženské, estetické alebo rebelantské, však vždy predpokladajú inštitúcie.“6 

Santayana považoval spoločnosť za zodpovednú za vznik avantgardy. Chaotický  

a neorganizovaný spoločenský život sa odráža v chaotickom a neorganizovanom 

umení. Ako mnohí reprezentanti pôsobiaci na prelome storočí, aj Santayana si bol 

vedomý toho, že dané obdobie výnimočné pre samotné umenie, alebo ako ho sám 

označil ako „Penitent Art“7 (1922), v ktorom značná časť umeleckých diel stratila 

                                           
6 SANTAYANA, G. Obiter Scripta, Charles Scribner's Sons; First Edition edition (1936), s. 258. 
7 „Penitent Art“ – v texte ponechám anglické označenie, ktoré je špecifickým v tvorbe  
G. Santayanu, V preklade tento pojem znamená „kájajúce sa umenie“. Hoci Santayana 
obdivoval niektoré avantgardné smery, napríklad kubizmus – popisoval ich ako „neodbornú  
a bezvýznamnú vec“  – kritizoval ich a označil ich ako „Penitent Art.“ Hlavným dôvodom, pre 
ktorý Santayana nejasal a neoslavoval vznik avantgardných smerov bola skutočnosť, že napriek 
poznávacím a humanitným ambíciám a pokusom, neprispeli k ľudskosti, k životným slobodám. 
Avantgardné smery podľa neho manifestovali neschopnosť čeliť kultúrnej kríze a predstaviť 
nový kultúrny projekt, či riešenie. Podľa neho umeniu sa pripísala signifikantná úloha vo 
verejnom živote a individuálnom šťastí. Strácalo sa porozumenie sveta a života, čo bolo 
spôsobené odmietaním naturalistických koreňov, počiatkov estetickej skúsenosti. Tieto 
tendencie v umení, ktoré ignorujú či odmietajú naturalistické pozadie a zameriavajú sa na „čistú 
farbu“, „karikatúru“ a „deformáciu“ poukazujú na bezbrannosť v plnom rozsahu a prenikavú 
víziu zaoberajúcu sa skutočným životom a hlbokú skúsenosť života. 
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nielen čaro, ale i význam v sociálnom, spoločenskom živote človeka.8 Santayana, 

rovnako ako predstavitelia avantgardného hnutia si bol vedomý dramatických 

zmien, ktoré sa v tejto dobe odohrávali v spoločnosti. Napríklad napísal, že „my 

modernisti, vo všetkých našich myšlienkach a vkusoch, žijeme medzi ruinami. 

Máme veľkolepé domy a múzeá, a (...) nemôžeme nájsť pokoj uprostred toho 

bohatstva, ani si užívať, lebo sa dusíme množstvom pamiatok, ktoré nás obklopujú 

a medzi nimi prechádzame len ako duchovia.“9 Santayana sa domnieval, že 

avantgarda sa vybrala zlým smerom, aby zachránila situáciu, ktorá vznikla  

v spoločnosti. Zašiel až tak ďaleko, že obviňoval predstaviteľov avantgardy, že 

unikali do detinskej bizarnosti, namiesto toho aby zodpovedne prispeli  

k vyriešeniu krízy. Avantgardisti, napriek svojim manifestom a volaniu po 

slobode, sa chytili do pasce. Do neschopnosti a zbytočnosti manifestov. Santayana 

ich nepovažoval za bojovníkov za slobodu a lepšie sociálne usporiadanie, ale skôr 

ich videl ako tých, ktorí síce mali noblesné ciele a chceli dosiahnuť vysoké 

hodnoty, ale už od začiatku boli odsúdené na neúspech. Dokonca ich umelecké 

programy boli podľa neho odsúdené k neúspechu ešte pred ich uskutočnením, 

pretože chceli obmedzovať a držať na uzde niečo, čo je prirodzene spontánne  

a slobodné: „... vyžaduje, aby spontánne impulzy jednotlivých členov boli 

špecifické a mali by byť zhodné. Ako ale dosiahnuť aby tieto impulzy boli súčasne 

špecifické a zhodné? Evidentne silou animálnej nevyhnutnosti a prirodzených 

okolnosti.“ 10  

 V dejinách umenia a estetiky je mnoho interpretácií avantgardy. Pozrieme sa 

na Santayanov postoj, ktorý bol v niektorých ohľadoch kontrastný k hnutiu 

avantgardy a to i napriek tomu, že pôsobil a písal v danom období. Spomeniem 

niektoré opozitá, ktoré považujem za podstatné pri interpretácií avantgardy.11 

                                           
8 O strate Aury v umení hovoril neskôr v 20. storočí aj W. Benjamín v diele Umelecké dielo vo 
veku svojej technickej reprodukovateľnosti, 1936 
9 SANTAYANA, G. Animal Faith and Spiritual Life: Previously Unpublished and Uncollected 
Writings by George Santayana with Critical Essays on His Thought (Century Philosophy 
Sourcebooks Series), s. 426. 
10 SANTAYANA, G. Obiter Scripta, s. 257. 
11 V príspevku nepokryjem všetky avantgardné smery, ale zameriam sa len na niektoré. Najmä 
na tie, v ktorých možno nájsť najadekvátnejšie príklady opozít, kontrastov ku klasickému 
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Komplexnosť vs. fragmentárnosť  
Santayana považoval pojem komplexnosť za veľmi dôležitý nielen vo svojej 

tvorbe ale aj v živote. „Po čom som túžil celý svoj život, nie je ani tak kozmická 

jednota – ako pre Whiteheada, ale jednoducho komplexnosť. Ak vidím kruh 

nakreslený z polovice, túžim ho dokončiť“ 12 Komplexnosť nemala pre neho čisto 

filozofický alebo výhradne estetický charakter, dokonca ju nechápal ani ako 

vnútornú hodnotu. O komplexnosti hovoril ako o konečnom účinku 

všeobsahujúcej možnosti, všetkých dôležitých aspektov daného objektu alebo 

daného fenoménu, ktoré vytvoria súvislý celok. Pravda o danom objekte je 

dôsledkom začlenenia rôznych zložiek, ktoré vytvárajú objekt alebo fenomén 

a navyše poukazujú na jeho zmysel vo svete a na možnosti ich možnej realizácie 

v praxi spoločenského života. Komplexnosť možno chápať ako náhodnú 

interpretáciu daného objektu: nedokončenosť, deviácia, perverzia, abstrakcia, 

deformácia a fragmentácia – sú v značnej miere využívané v avantgardných 

prácach. Hoci mnohé z nich sa využívali v umení aj počas iných historických 

období, deformácia a fragmentácia zastávajú špeciálne miesto v umeleckých 

trendoch 20. storočia. Práce Pabla Picassa (1881–1973) a Gergea Braqua (1882–

1963) boli v dejinách umenia revolučné a vytvorili novú tradíciu vizualizácie – ak 

by sme použili ontologický vzťažný bod – stvárňovali skutočnosť pomocou 

deformácie a fragmentácie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
umenie, ktoré Santayana oceňoval.  
12 SANTAYANA, G. The Life of Reason. 
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 V dejinách umenia a estetiky existuje mnoho interpretácii o umeleckej úlohe 

a estetickom význame deformácie a fragmentácie v analytickom kubizme 

a expresionizme (ale i v iných smeroch). Bez toho aby som ich tu analyzovala rada 

by som v krátkosti spomenula komentár na ich sociálne a politické rozmery. „Ak 

by boli sociálne štruktúry racionálne, aj ich vyjadrenie by malo byť také.“13 Ak by 

kubisti – na základe Santayanovej interpretácie – verili v racionálne usporiadanie 

spoločnosti, pokúsili by sa ho adekvátne umelecky zobraziť. Tvrdenie, že svet je 

len čiastočne logickou štruktúrou s nezameniteľnými zákonmi a konečnými 

normami niektorým z nich umožnilo experimentovať s potencionálnymi 

možnosťami objektov, tiel a stavom vecí ako môžu vyzerať v konečnej podobe. 

Namiesto toho aby objavovali a preskúmavali fakty, ktoré aktuálne existujú na 

základe stanovených procedúr, ako mimetické umenie a realistická filozofia sa 

pokúšala po dlhú dobu, kubisti chceli rekonštruovať realitu novým spôsobom. 

Chceli to urobiť, pretože nedôverovali efektívnosti stanovených procedúr 

dosiahnuť pravdu o veciach na jednej strane a na strane druhej zachytiť 

univerzálne štruktúry a pravidlá racionálne a systematicky. Kubisti verili, že 

objekt má nejakú štruktúru – príkladom toho je samotná kocka – avšak neverili, že 

„povrchová štruktúra“ vnímaného objektu je rovnako skutočná ako sa na prvý 

pohľad zdá. Želali si znovu objaviť svet a pretvoriť spôsob akým sú veci vnímané, 

pretože nezdieľali všeobecné presvedčenie, že objekty, telá a stavy vecí sú vo 

svojej podstate nemenné.  Odvážim sa načrtnúť akýsi prehľad filozofických 

interpretácií deformovaných postáv žien, ktoré prezentovali Picasso a Braque vo 

svojich prácach, napríklad: Picassova Žena s mandolínou (1909), Dievča 

s mandolínou (1910), Ženas mandolínou (1911) a Braqueovu Ženu s gitarou 

(1913) aby som naznačila tento postoj k rekonštrukcii. 

Žena s mandolínou 1909  

Giovanni Battista okolo 1755 - 1760 

    
 
 
 

                                           
13 SANTAYANA, G.: The Life of Reason, s. 376. 
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Žena s mandolinou, Picasso         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picasso- Dievča s mandolinou 1910 
 

Lefebre, Dievča s mandolinou 1870  

Karas Vjekoslav –  

roman lady with a lute 19th century  
Braque -woman with a guitar, 1913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Videnie a zobrazenie ženy sa v priebehu dejín menilo. Avšak to, čo 

Santayana vyčítal modernému umenie bola fragmentárnosť, neschopnosť zachytiť 

ženstvo komplexne. 

 V prípade, v ktorom etické normy a estetické kánony sa len sotva považovali 
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za schopné zaoberať sa „skutočne skutočným“ a realistické práce umenia chápať 

ako skutočnú reprezentáciu pravdy o objektoch, existovala narastajúca tendencia 

vidieť ich ako akýsi druh konvencií vytváraných politickými názormi. Bola to 

rovnako pravda v prípade ženstva. Zdalo sa, že neexistuje žiaden objektívny 

spôsob ako definovať a zobraziť ženstvo. A ani neexistoval definitívny spôsob ako 

používať normy a zásady pre stanovenie podstaty ženstva. Rovnako ani 

neexistovali žiadne zdroje – sociálne, politické, kultúrne, morálne alebo 

filozofické – ktoré by sa zhodli na definícii k danej téme. Mohli by sme povedať, 

že úloha umelca – kubistu, je navrhnúť pomocou umeleckej kompozície nový 

pohľad a nové možnosti nazerania na svet a vytvárať zmysel objektov, tiel, 

noriem, pravidiel a povinností. Z tohto pohľadu by sme mohli povedať, že 

kubizmus (a čiastočnej aj expresionizmus) sa nám snažil ukázať veľké množstvo, 

rôznorodosť možných interpretácií, ako napríklad interpretáciu ženstva, ženy. Zdá 

sa mi, že súčasné feministky by mali uznávať Picassa a to i napriek kontroverzii so 

ženami v jeho súkromnom živote. Picasso poukázal na ženy a ženstvo ako niečo 

neurčité, neobmedzené, to, čo by malo byť znovu objavované. Picasso rovnako 

ako feministky (a ich nasledovníci a sympatizanti) dnes, odmietol konvenčnú 

prezentáciu ženských tém v umení a sociálnu úlohu ženy vo verejnom živote, teda 

prepojil svoje umenie s politickým životom v najširšom zmysle slova tohto pojmu.  

 Hlavné dôvody, prečo Santayana zastával záporné stanovisko voči umeleckej 

deformácií ako seriózneho spôsobu umeleckého výrazu boli: Samotná deformácia 

a fragmentácia nám nesprostredkúvajú pravdu o objekte, najmä z filozofického 

a intelektuálneho pohľadu. Neponúka nám to, čo klasické umenia, t.j. plnší pohľad 

na prezentovaný objekt a prenikavý pohľad do samotného objektu ale aj do 

všeobecnej schémy vecí. Umenie, podobne ako filozofia, môžu poskytnúť pohľad 

z určitého uhla, perspektívy, a z určitého pohľadu nás môže priviesť bližšie 

k pravde veci a k jej kráse. Deformácia spôsobuje to, že sa umelec zameriava len 

na povrch a vnútorné nevyjadruje. Tí, ktorí prijali deformáciu ako vhodný 

prostriedok umeleckej výpovede sa vzdali nádeje, vzdorovať svetu, takému aký je 

a zahodili aj pohľad do budúcnosti a nerešpektujú to, aký svet v skutočnosti je,  

a ako život v ňom možno zlepšiť.  
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Klasická harmónia vs. harmónia abstrakcionistov          
 Téma „harmónie“ je jednou z najčastejších v umení a estetike od začiatku 

západného myslenia. Harmónia sa objavila v doktrínach pytagorejcov, Platóna, 

v rôznych odvetviach vrátane kresťanského myslenia, renesancie... harmónia ako 

kozmické usporiadanie, harmónia, proporcia a symetria naznačovali jednotu 

celého vesmíru, vrátane sociálnej a umeleckej reality. Univerzálna skutočnosť 

bola racionálna ako celok. Bola matematiky predvídateľná, a umenie ako hudba, 

maľovanie, a architektúra mali byť pomocou harmónie a proporcie matematicky 

odhadnuté. Napr. grécky Parthenon bol príkladom harmónie v architektúre, logika 

bola príkladom harmónie vo vede, či L. Da Vinci a jeho Vitruvian Man bol 

príkladom harmónie v antropológii. Všetky príklady naznačujú dokonalosť a krásu 

sveta ako celku, nie v jednotlivých častiach. Sú ukážkou klasickej pozície. 

V klasickej estetike, určité umelecké diela boli zamýšľané reflektovať pomocou 

symetrie a harmónie univerzálne rozmery. Vnútorná štruktúra umeleckého diela 

mala byť vo vzájomnom vzťahu s vonkajšou. Akékoľvek rozdelenie týchto dvoch 

štruktúr by malo za následok znetvorenie, prekrútenie, nedorozumenie a odpor, či 

hnus. Ak by sme ukázali kontrastné stanovisko ku klasicky chápanej harmónii 

môžeme sa odvolať na V. Kandinskeho (1866–1944). Harmónia je dôležitý faktor 

v umení a estetike, odkazujúca konkrétne na jednotu vnútorných prvkov 

v konrétnom umeleckom diele, na jeho vnútorný význam a na jej vnútornú krásu. 

Pretože umelecké diela sú oddelené a čiastočne nezávislé jednotky, sotva 

s nejakou logickou alebo reprezentatívnou prepojenosťou s vonkajším svetom, so 

svetom mimo diela, realizácia harmónie v každom jednom diele má výnimočný 

charakter a individuálnu špecifickosť. Umelecké dielo možno na základe toho 

vnímať ako autonómny kus hmoty, so špecifickým priestorom, štruktúrou, 

neopakovateľnými vzťahmi v jeho štruktúre, s originálne konštruovaným 

jazykom. Bez toho, aby sme poznali tento jazyk my - prijímatelia, nemôžeme 
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adekvátne odčítať zmysel diela a porozumieť významu danej abstraktnej 

konštrukcie. Práca je harmonická, pretože vnútorné prvky vytvárajú kompozíciu 

na základe princípov, ktoré sú vnútorné pre danú prácu: nehovoríme o harmónii 

v klasickom ponímaní tohto pojmu, teda ako dokonale zladenom vzťahu medzi 

dielom a vonkajším svetom. Z pohľadu Santayanovej estetiky, abstracionizmus, 

alebo abstraktné tendencie boli neprijateľné, pretože znamenali pretrhnutie 

a oddelenie od toho, k čomu harmónia prirodzene odkazovala ako k svojmu 

nevyhnutnému pozadiu a prirodzenému vzťažnému bodu. Keď hovoril 

o imaginácii, jej kapacite najmä s ohľadom na literatúru, nepriamo naznačil, že 

takéto tendencie môžu človeka odtrhnúť od praktického života, vnímania bežných 

vecí a zdrojov životnej slobody. 

Imaginácia a snivanie 
 Breton (1896 - 1966) v manifeste surrealizmu (1924) vzdal hold aj  

S. Freudovi a jeho psychoanalýze, ktorý svojou filozofiou surrealistov významne 

ovplyvnil. Spomíname to preto, pretože pojem imaginácie veľmi dôkladne 

rozpracoval aj G. Santayana a aj v koncepcii surrealistov zohrával svoju úlohu. 

Hoci sa surrealisti odvolávali skôr na svoj vnútorný svet, neznamená to, že ich 

umelecká demonštrácia nemala žiadne prepojenie s vonkajším svetom. Napr., Max 

Ernst (1891–1976):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approaching puberty (1921)                  A femme 100 têtes 1929 

          
 Ernst študoval psychológiu a psychiatriu a bol fascinovaný maľbami 
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mentálne chorými pacientmi, ale zaoberal sa aj kozmickými otázkami. Napr. 

evokoval nebeské telá v mnohých maľbách a kolážach. Tieto témy prezentovali aj 

nekonečnú silu ľudskej žiadostivosti. Ernst spochybnil existujúce sociálne pravidlá 

a existujúci regulatívny charakter politických noriem v jeho umení. Takýto postoj 

je zrozumiteľnejší ak máme namysli že surrealisti vznikali počas hroznej 

skúsenosti s prvou svetovou vojnou a krutostiach, ktoré sa v tomto období páchali 

v mene vyšších hodnôt. Surrealisti, v kontraste so svojimi umeleckými 

súputníkmi, dadaistami, - chceli rebelovať voči normám, ktoré v danej dobe 

existovali, a rovnako navrhli aj víziu nového usporiadania. Časť tejto vízie bola 

misia preskúmať svet individuálnych snov s väčším dôrazom.  

 Skutočnosť, že surrealisti sa vzďaľovali od vonkajšieho a neľudského sveta, 

predstavoval pre Santayanu jablko sváru so surrealistami a s Freudom. Santayana 

vždy kritizoval antropocentrizmus v rôznych podobách: v transcendentalizme, 

pragmatizme, utilitarizme, Freudizme a iných. Skúmanie ľudských snov bolo pre 

neho oveľa užšie a plytšie ako skúmanie ľudskej fantázie s odkazom na celý svet, 

nezabúdajúc na to, že ľudia vytvárajú maličkú časť univerzálnej existencie. 

Santayana zastával stanovisko, že imaginácia by nás mala doviesť bližšie k bohatosti 

sveta, zahrňujúc aj vonkajší svet, a nie oddeľovať nás od neho tým, že obmedzíme 

našu pozornosť na to, čo je v našom vnútri a v našich snoch. Imaginácia na rozdiel od 

fantázie a snov je schopnosť, pomocou ktorej môžeme dosiahnuť, alebo sa aspoň 

pokúsiť dosiahnuť objektívnu dokonalosť v našich životoch, namiesto toho sa sny 

snažia splniť naše subjektívne očakávania. Hľadanie ideálov je pre nás múdrejšie ako 

sa zamerať na naše egoistické predstavy. Hodnotenie vecí, ktoré majú viac ako jeden 

význam a presahujú naše životy tak, že dokážeme vidieť samých seba z oveľa 

univerzálnejšej perspektívny by malo byť jednou z hlavných cieľov sociálno-

politického programu. Ak stratíme univerzálnu perspektívu, vzdáme sa hľadania 

zmyslov našich životov a naše pokusy sa stávajú umelými a fiktívnymi v negatívnom 

význame týchto pojmov. Hľadanie zmyslu života a pokusy požičiavať oveľa viac 

významov a zafarbení sa zdá že spája Santayanu a surrealistov. Hoci spôsob, akým to 

chceli urobiť, ich významne oddeľuje. Santayana videl normy, obe politické 

a estetické, vo vonkajších a všeobecných činiteľoch skôr ako vo vnútorných 

a individuálnych. Nikdy by neprehlásil, že hĺbka jedincovej mysle môže byť tak 

preniknuteľná ako to navrhovali surrealisti (Freud), aby sa nestal príliš fantazijným 

v estetickom živote a príliš anarchistickým v politickom. 
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Impresionizmus  
 Santayana zastával názor, že umenie a humanita majú veľa spoločného. 

Napríklad keď charakterizoval svoju drámu Lucifer: A Theological Tragedy ako 

„filozofiu vyjadrenú v obraze“14, zamýšľal povedať, že komplexný systém 

filozofie nám poskytne obrazy univerza, ktoré sú v skutočnosti viac menej 

koherentnými literárnymi kompozíciami o ontologickom a epistemologickom. 

Tieto obrazy sú zvyčajne prebrané z určitej perspektívy. Kompozície majú tvorivý 

charakter, nezničia objektívne pozadie celého obrazu, realistickú podstatu 

prezentovaného pohľadu, ani skutočné, ani fiktívne dimenzie univerza, ktorého sú 

ľudské záležitosti súčasťou. Ľudské náklonnosti, ľudská imaginácia, ľudská 

citlivosť a ľudský rozum môžu a mali by byť použité v procese vytvárania týchto 

obrazov reálneho sveta. Hoci sa tu stretávame s impresionistickým postojom, 

nechcem povedať, že Santayana by mal byť zahrnutý do spolku literárnych 

impresionistov. Technicky povedané, nepraktikoval žiadnu formu impresionizmu 

v literárnej tvorbe. Hoci, jeho spôsob nazerania na svet, jeho spôsob odmietania sa 

podobná impresionistickému prístupu a dokonca samotný Santayana sa označil za 

„skutočne pôžitkárskeho impresionistu“.15 Niekde inde zas povedal, že zamýšľal 

„namaľovať budovy v perspektíve,“16 a letmo spomenul F. Nietzscheho v tomto 

kontexte.17 Existuje mnoho príkladov, ktoré preukazujú, že Santayanovo 

imporesionistický a výhľadový prístup v jeho pokusoch vo filozofii artikulujú jeho 

postoj k svetu. Napríklad napísal, že „univerzum je súčtom výhľadov, hovoriť 

o niektorom z nich adekvátne je ako hovoriť to z ktorej hory môžete vidieť celý 

povrch zeme... a ľudská skúsenosť zahŕňa mnohé spôsoby videnia sveta. Je to 

v skutočnosti velikánsky úspech aktuálneho spôsobu videnia.“18 Podobnosť medzi 

                                           
14SANTAYANA, G. The Works of George Santayana, s. 291. 
15 SANTAYANA, G. The Letters of George Santayana. Book Six (1937–1940). W. Z. Holzberger 
(Ed.). Cambridge Massachusetts, and London, England: The MIT Press. 2004, s. 277. 
16 SANTAYANA, G. The Letters of George Santayana. Book Six (1937–1940), s. 277. 
17 Nietzsche žialil nad impresionistickým kozmopolitanizmom a v diele The Birth of Tragedy 
(1872) inšpiroval expresionistov oveľa viac ako impresionistov. Jeho perspektíva – ako metóda 
nazerania na objekty s rôznych uhlov pohľadu, bez toho, aby dal niektorému z nich 
privilegované ontologické a epistemologické miesto – nebolo nekompatibilné  
s impresionistickým prístupom. 
18 SANTAYANA, G. The Letters of George Santayana. Book One [1868]–1909. W. G., s. 116. 
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Santayanom a impresionistickým prístupom sa zdá niekde inde ešte markantnejšia. 

Menovite, „skutočnosť, naučená vidieť, je vnútorne rozptýlená... arbitrárne nie len 

ako celok, ale aj v charaktere a mieste každej jednej časti. Zmeň kúsky a zmeníš 

mozaiku: nemôžeme spočítať ani obmedziť prvky, ako v malom uzatvorenom 

kaleidoskope, ktorým môžeme zatriasť a vytvorí sa nový obrázok.“19 Oceňoval 

moment zachytenia, respektíve moment keď máme určité perspektívu, napríklad 

definoval krásu ako „vitálnu harmóniu pociťovanú a pretavenú do obrazu na 

základe formy nekonečnosti.“ 20 

 Marcel Proust (1871–1922) jeden z vedúcich osobností literárneho 

impresionizmu, zdieľal niektoré Santayanove ontologické stanoviska. Boli tak 

blízko v tom ohľade, že v texte s názvom „Proust on Essenses“ (1929), neskôr 

publikovaný v Orbiter Scripta, Santayana považoval Prousta za spisovateľa, ktorý 

dokázal zručne manifestovať v jeho práci Hľadanie strateného času (1913–1927) 

Santayanovu doktrínu esencii, jeden z najdôležitejších bodov jeho filozofických 

a ontologických myšlienok. Santayana písal o Proustovej senzitívnosti ako  

o „vynikajúcej“ a „objemnej“, ktorá je „vyplnená nekonečnými obrazmi a ich 

vzdialenými ozvenami“.21 Oveľa dôležitejšie, je spriaznenosť ako prejav úcty 

politickému rozmeru impresionistického prístupu. Nasledujúca pasáž je dôkazom 

manifestácie Proustovho impresionizmu: „Tieto rozličné šťastné dojmy... mali 

spoločné to, že som ich pociťoval ako keby sa zjavovali simultánne v danom 

momente a v nejakej vzdialenej minulosti... osoba vo mne, ktorá si v danej chvíli 

užívala dojem pôžitku v kvalitách, ktoré vlastní, ktoré boli spoločné pre oboch 

v predchádzajúci deň a v daný moment.“ 22 Avšak nechceme analyzovať 

Proustove umenie, aby sme lepšie analyzovali Santayanovu ontológiu, to nie je 

našim zámerom. Je to zreteľné v Proustovom zmysle slobody prostredníctvom 

jeho impresionisticky utváraných nových vzťahov vo svete. Menovite, uznávanie 

subjektívnej perspektívny, namiesto toho aby sa pridržiaval existujúcich noriem 

a uznávaných pravidiel. Rovnako zmýšľali skoro všetci impresionisti. Phillip 

                                           
19 SANTAYANA, G. The Philosophy of G. Santayana, s. 16. 
20SANTAYANA, G. Animal Faith and Spiritual Life. Previously Unpublished and Uncollected 
Writtings by G. Santayana with Critical Essays on His Thought, s. 422. 
21 SANTAYANA, G. Orbiter Scripta. Lectures, Essays and Reviews, s. 276. 
22 Dtto, s. 275. 



 197

Nord, v jeho knihe Impressionists and Politics, to poznamenal takto: „namaľovať 

potréty Clemenceau a Rochefort, tak ako to urobil Manet, bolo namaľovať 

moderný život, ale rovnako to znamenalo urobiť politickú výpoveď. ... 

Impresionizmus vo svojom rozkvete bol prepojený s demokratickou politikou, 

ktorá v kontexte danej doby mala dosť dramatický výraz. Modernizmus 

a radikálny politici sa hodili k sebe.“ 23 

Portrait of Georges Clemenceau 1879                 Henri Rochefort 1881 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nechcem naznačiť, že Santayana zdieľal s impresionistami ich politický postoj, 

alebo iné znaky: psychologizmus, hľadanie inšpirácie v modernom radšej ako 

v klasickom,... Tvrdím však, že zdieľal s nimi zmysel a význam individuálnej 

slobody a oprávnenie rozmanitých pohľadov pri poňatí sveta. Ak by sme mali 

špekulovať, k ktorej umeleckej skupine daného obdobia bol najviac naklonený, 

impresionizmus by bol určite jedným z nich. Impresionizmus predbehol 

avantgardné hnutie, bez toho aby bol celistvou skupinou. Santayanova 

spriaznenosť k prvotným smerom poukazuje aj na jeho odstup od neskorších. 

 
Jazyk umeleckých diel 
Santayanovi možno vyčítať, že si nevšimol hlavné prínosy avantgardy. Skutočnosť, 

                                           
23NORD, P. Impressionists and Politics. Art and Democracy in the Ninetheen Century, s. 9. 
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že vypracovali nový jazyk, alebo nové jazyky v umeleckej artikulácii života 

a univerzum bol jedným z nich. Jazyk pre neho, podobne ako pre klasickú tradíciu, 

mal odkazovať k pravde o živote a univerze. Harmónia by sa mala zaoberať 

nevyhnutnosťami života, ktoré sa vyskytujú mimo umeleckého diela. Dané normy 

a štandardy by mali byť kompatibilné s univerzálnymi a odkazy obsiahnuté v dielach 

umenia by mali artikulovať múdrosť radšej ako sladkú túžbu. Vnútorné pravidlá sú 

nezaujímavé ak neodkazujú na vonkajšie, ktoré sú riadené tokom života. 

Autonómnosť umeleckého diela neznamená nič, ak neodkazuje na nefalšovanú 

pozíciu ktorú práca (alebo jej autor) môžu získať v živote. Santayana mohol oceniť 

(úspešný) pokus vytvoriť nový umelecký jazyk avantgardistami, ale určite by sa bol 

opýtal, či tento nový jazyk predstavuje lepší spôsob ako povedať pravdu o ľudskom 

živote a o univerze. Ak by odpoveď bola negatívna, celú iniciatívu by považoval za 

nevydarenú. Bolo by to dokonca oveľa horšie ak by tento nový jazyk avantardy sa 

neusiloval o lepšie pochopenie sveta ako takého. Takto chápal napr. Malevicha a jeho 

Black Square (1915) ako víziu jednoty univerza.  

  

 

 

 

 

 

Malevich, Black Square 1915 

Bolo veľmi zložité pre prijímateľov danej doby porozumieť dielu a mohli by sme 

špekulovať, že by to bolo neakceptovateľné pre Santayanu a jeho myslenie 

a koncepciu. Napriek tomu však silné odmietnutie abstraktného umenia 

komunistami, nám môže naznačiť jeho politický potenciál. Plody neobjektívnych 

výtvorov demonštrovali odlišnú realitu od socio-realistickej estetiky a jej 

politického pozadia. Malevichovi nasledovníci vo východnej Európe čelili v 60. 

rokoch politickej represii.  

 Bolo by pre nás dobre položiť si otázku. Bolo správne ako Santayana hľadel 

na diela avantgardy? Ako ich interpretoval? Možno on sám si odpovedal na túto 

otázku, keď povedal, že klasické umenie (grécke a kresťanské) boli tak 
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inšpiratívne, že boli škodlivé a nespravodlivé podľa jeho názoru k neklasickým 

umeniam: „Som nespravodlivý k iným formám.“24 Christopher Pessicone má 

pravdu ak hovorí, že „hoci temperamentom a štylisticky bol Santayana 

nepripravený na modernizmus, mnohé z jeho prác sú dosť modernistické vo svojej 

podstate.“25 Vďaka tomuto klasickému druhu naturalizmu, Santayana nebol 

schopný rozpoznať, zdá sa mi, potenciál avantgardných smerov a ich pozitívnu 

úlohu v tom, ako ukázať možnosti umeleckej a kultúrnej tvorivosti. Mohol 

súhlasiť s avantgardným individualizmom, ale pretrhol s nimi kontakt v záujme 

tradície. Tvrdil, že „estetické hodnoty sú vo svojej podstate individuálne 

a príležitostné,“ ako by sa mohli riadiť nejakými programami, manifestmi alebo 

kultúrnou zásadami. Kultúrna zásada by mala poskytnúť dostatok priestoru, 

inšpirácie, a podmienok, aby jednotlivci mohli lepšie pociťovať intuície. „Pre 

intuíciu jediné podstatné je to, čo príroda vytvorí v každom jednom žijúcom 

organizme: zbytok – akademická obec, predpisy, verejná mienka – sú iba 

zbytočným haraburdím.“26  

 V Santayanovej estetickej koncepcii plastické umenia (výtvarné umenie 

a sochárstvo) zapadajú do koncepcie Života Rozumu, pretože nevychádzajú len zo 

spontánnosti či automatickosti, ale majú racionálny základ a snažia sa istým 

spôsobom o pokrok, zdokonalenie prostredia človeka, progres v živote človeka. 

„Fáza umenia sa dosiahne, keď zmena, ktorú jedinec v prostredí vykonal je 

sprevádzaná poznaním nasledujúcich prínosov. Inými slovami, keď plastické 

konštruovanie vypočulo rozum, plastický impulz sa stáva umením.“27 Výsledné 

umenie môže dokonca obsahovať aj estetický prvok, takže potom okrem morálnej  

a užitočnej funkcie plní aj estetickú a dané umelecké diela môžu byť krásne.  
 
 
 
 
 

                                           
24SANTAYANA, G. The Letters of George Santayana. Book One [1868]–1909, s. 44. 
25PERRICONE, C. Poetic Philosophy: The Santayana;Eliot Connection., s. 637. 
26SANTAYANA, G. Obiter Scripta Lectures Essays and Reviews. Charles Scribner's Sons; First 
Edition edition 1936, s. 253 
27ASHMORE, J. Santayana, Art, and Aesthetics, s. 61 
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Summary 
Artists of Avantgarda movement have been politically said free and they have been against stable 
norms and rules. Santayana on the other hand demanded to observe the conventions and norms 
(mainly the norms based on the tradition) and further more to develop and improve the norms. 
Refusing the traditional values has been unacceptable for him unless alternative could supply 
something more cohesive, complex and perfect and not something poor and wretched. It should be 
something more instrumental, which can provide better life and what would offer more penetrating 
view on reality, including social and cosmological experience. Santayana has understood life very 
seriously and therefore he has considered it as a medium which is able to make life happier, free and 
wise. As he required prepared artist and recipient we can say that he has not been prepared for new 
form of art or he has been so strong influenced by tradition and traditional values of art. It is quite 
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difficult to give exact position of Santayana toward modern art as he said that “Interest in the 
changing seasons is a much happier state of mind than being hopelessly in love with spring.”28  
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Téma pramenů neboli inspirace Hoppeovy filosofie je velmi široké, proto bych 

ráda zaměřila svoji pozornost pouze na určité vývojové období Hoppeovy 

filosofie, a to na období vývoje jeho „positivní“ filosofie. Ve své kategorizaci 

vývoje Hoppeovy filosofie se poněkud odchyluji od třídění vývoje Hoppeovy 

filosofie pocházejícího od Roberta Konečného1. První období vývoje Hoppeovy 

filosofie chápu především jako vymezení se vůči přírodním vědám, potažmo jejich 

kritiku, resp. kritiku metodologie přírodních věd, druhé období jako období vzniku 

a vývoje jeho „positivní“ filosofie a třetí období jako období intuitivně-

kontemplativní, potažmo mystické. Přičemž se samozřejmě jedná o umělé  

a pracovní dělení, poněvadž některé prvky Hoppeho filosofie se prolínají napříč 

celým časovým obdobím, ve kterém jeho dílo vznikalo. 

 Vzhledem k otázce pramenů nebude od věci připomenout, že Hoppe se na 

počátku svých studií soustředil především na francouzsky a anglicky píšící autory: 

filosofy, spisovatele a vědce. Značnou dobu věnoval studiu pozitivismu a dokonce 

začal pracovat na disertační práci o Comteovi, avšak po jisté době studium tohoto 

směru opustil, jelikož ztratil jeho sympatii především z důvodu opomíjení tzv. „dat 

vědomí“. Není bez zajímavosti, že mimo jeho zájem ležela celá idealistická 

                                           
1 Srov. KONEČNÝ, R. Vladimír Hoppe: Příspěvek k historii a kritice iracionalismu, s. 138. 
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německá filosofie, kterou v té době chápal jako něco velmi temného, 

nestravitelného a po vzoru Comteho zbytečného a překonaného. Od něj převzal  

i názor na německou filosofii jako na metafyzické stadium vývoje filosofie, které 

musí být překonáno stadiem pozitivistickým. 

 Obrat v Hoppeho názoru na německou převážně idealistickou filosofii nastal  

v období zahraničních pobytů v Paříži a v Berlíně, kde jednak pokračoval ve 

studiu francouzských myslitelů jako byli Henri Bergson či Émile Boutroux  

a zároveň se dostal ke studiu Schopenhauera.2 Posléze, po důkladném pročtení 

Schopenhauerova díla, se od něj pomalu ale jistě vzdálil z důvodu 

Schopenhauerova velmi naturalistického zabarvení jeho vůle k životu jakožto 

„blinder Drang“ (slepého nutkání), jež Hoppemu nemohlo poskytnout ty pravé 

předpoklady, které od filosofie očekával. Nicméně studium Schopenhauera 

Hoppeho přivedlo k důkladnému studiu Platóna, ale i Kanta a dalších německých 

myslitelů. A právě na tyto autory jakožto na prameny Hoppeho filosofie v druhém 

vývojovém období jeho filosofie bych ráda zaměřila svoji pozornost. Ačkoli jsem 

předeslala, že moje třídění je de facto umělým, mám za to, že počátek vývoje 

„positivní“ filosofie lze klást do přednášky Základy duchovní filosofie3, jež byla 

pronesena v Jednotě filosofické 16. listopadu 1920 a tiskem pak vyšla jako drobná 

brožurka o dva roky později. 

 Svoje pojetí filosofie Hoppe důkladně rozvíjí v pojednání Přirozené  

a duchovní základy světa a života4, v němž svoji představu o transcendentální 

oblasti osobnosti5 neboli transcendentálního já a zejména obrat k němu klade 

filosofii jako její prvořadý úkol. Vedle této transcendentální osobnosti existuje  

i osobnost empirická, a obě tedy empirická i transcendentální osobnost tvoří 

osobnost jako takovou. Při tomto dělení osobnosti Hoppe de facto vychází ze 

                                           
2K důkladnému prostudování Schopenhauera se dostal během I. světové války, poněvadž v té 
době se k němu z důvodu uzavření hranic těžko dostávala francouzská a anglická díla. Jak 
vyplývá z jeho vlastních slov, Schopenhauer jej smířil s německou filosofií, „nyní už jsem neměl 
obav před ´German Metaphysic´“.  
3 HOPPE, V. Základy duchovní filosofie.  
4 HOPPE, V. Přirozené a duchovní základy světa a života.  
5Hoppe používá se stejnou platností termíny transcendentální oblast osobnosti, transcendentální 
já, oblast transcendentální osobnosti, transcendentální oblast vědomí apod. 
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svého vlastního prožitku. O existenci transcendentální oblasti osobnosti je Hoppe 

zcela přesvědčen a toto přesvědčení si potvrzuje odvoláváním se na myslitele, 

kteří podle něj smýšleli obdobně. Odvolává se tedy k názorům jiných myslitelů, 

kteří určitým způsobem dospěli k závěru, že mimo svět vnímaný smysly 

postulovali svět duchovní a kteří byli přesvědčeni, že mimo vědomé já existuje  

v lidském vědomí ještě něco hlubšího. 

 Obraťme nyní pozornost k Platónovi, kterému se začal Hoppe hlouběji 

věnovat po prostudování Schopenhauera. Hoppe přijal Platónův idealistický 

dualismus, který rozděloval svět na svět jevů a na svět pomyslných jsoucen.  

V ideálním světě existuje pravé jsoucno a svět smyslový je pouze odleskem světa 

skutečného. Podle Hoppeho se Platónova filosofie obrátila od fyzického světa ke 

kategorii hodnot, z idejí se tak staly předlohy pro jednání. Hoppe se domnívá, že 

pokud by Platón nedoplnil svoje učení o idejích učením o anamnesi, stala by se 

nauka o idejích pouhou logikou, místo aby byla ontologií a skončila by jako 

většina racionalistických teorií, které se snaží ze všeobecných pojmů odvodit 

vlastní podstatu předmětů.6 Pakliže učení o anamnesi znamená, že se jedná  

o vynořování pojmů a představ z oblasti podvědomí, pak podle Hoppeho Platón 

uznává transcendentální neproměnnou podstatu lidské duše. Odvoláním se na 

Platónův sedmý list7 si Hoppe potvrzuje, že žádnou ideu nelze vyčerpat jejím 

pouhým pojmovým znázorněním a tudíž, že k ideovému světu nevede pojmové 

poznání, nýbrž pouze zážitky transcendentálního vědomí. U Platóna lidská duše 

poznává ideový svět Erotem, láskou, entusiasmem, mánií, šílenstvím apod. Podle 

Hoppeho lze ideový svět nazírat duchovním zrakem, který může být vyvolán 

transcendentálním citem (navozeným například krásným předmětem), jenž  

v člověku vzbuzuje „denní sen“. Čili vstupní branou k transcendentálnímu 

ideovému světu mohou být mj. estetické zážitky.  

 Další autoritou, podle které nás do pomyslného světa může zavést krásno, je 

pro Hoppeho Plótínos. Plótínos8 Hoppemu konvenuje svými názory o možnostech 

                                           
6 Srov. HOPPE, V. Přirozené a duchovní základy světa a života, s. 108. 
7 PLATÓN. Listy, s. 54. 
8 Srov. HOPPE, Vladimír. Přirozené a duchovní základy světa a života. Praha: Miloš Procházka, 
1925, s. 118-142. 
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poznání před možností smyslové zkušenosti. Dále Hoppe souhlasí s Plótínovým 

názorem, že do pomyslného světa nás může uvádět i dialektika, ovšem sama  

o sobě nemůže dospět k poslednímu, nejzazšímu cíli, k tomu je podle Plótína 

zapotřebí ještě jiných, vyšších duševních schopností. Platón rovněž operoval  

s dialektikou, ovšem podle Hoppeho v jeho chápání dialektiky dochází k posunu, 

přičemž se pak dialektika stává jakýmsi druhem sylogistické logiky, operující se 

všeobecnými pojmy. 

 Vraťme se ještě k pojetí krásna u Plótína. Krásno chápe jako duševní princip, 

nikoli fyzicky. Pro Plótína je vlastně veškerý život druhem duchovního nazírání,  

v němž nazírající splývá v jednotu s nazíraným předmětem. Bytí a myšlení jsou 

pro něj tímtéž. Tímto pro Hoppeho dospívá Plótínos k bráně mystiky. Ovšem jde  

o řeckou mystiku, zbavenou jakéhokoli orientálního zabarvení. Ke splynutí  

s bohem či absolutnem není podle Plótína potřebí zjevení, magie, theurgie, tajné 

nauky, andělů či démonů, nýbrž pouze duševní síly vedou duši k bohu. Ideový 

svět tkví v každém člověku, to je závěr, který chce Hoppe slyšet. Podle Hoppeho 

tkví význam Plótína v tom, že objevil v člověku pomyslný ideový svět, který se 

nachází v hlubinách lidského nitra, a že zavedl novou metodu, která umožňuje 

bezprostřední styk s ideovým světem. Tato metoda spočívá ve třech stupních - 

očištění, osvícení a sjednocení s Jednem, po Plótínovi ji převzali novoplatonici, 

Dionýsios Areopagita a od něj pak celá křesťanská mystika. Hoppe odlišování 

přírodního řádu a přirozeného člověka od řádu duchovního a duchovního člověka 

chápe jako velký odkaz řecké filosofie vůbec, nejen jako zásluhu Plótína. 

 Věnujme nyní pozornost klasické německé filosofii. Immanuel Kant9 je pro 

Hoppeho objevitelem Platónova idealismu a rovněž objevitelem transcendentální 

filosofie a lidské osobnosti v její nejvnitřnější podstatě. Na rozdíl od Platóna 

základem veškerého poznání nejsou u Kanta ideje, nýbrž vědomí. Podle Hoppeho je 

zřejmé, že Kantova filosofie vychází z nitra subjektu. Poznání světa de facto 

umožňují stálé formy před možností zkušenosti v podobě kategorií, které existují  

v duchu. Největší Kantova zásluha podle Hoppeho tkví v přemístění nejen světa, 

nýbrž i jeho možnosti do našeho já. Kant podle něj vlastně nahrazuje Platónův 

dualismus poznávajícím subjektem. Platónova nauka o idejích je u Kanta nahrazena 

                                           
9 Srov. HOPPE, V. Přirozené a duchovní základy světa a života, s. 148–163. 
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filosofií tvořivého rozumu. Kant však podle Hoppeho považoval transcendentální 

oblast osobnosti jen za teoretické já, tedy za jakousi pomocnou logickou konstrukci. 

Přesto si Hoppe Kantovu filosofii vykládá jako potvrzení svých přesvědčení o tom, 

že empirickou osobnost proniká svými nadindividuálními formami osobnost 

transcendentální. Transcendentální osobnost nazývá Kant transcendentálním 

subjektem apercepce. Kant si sice o něm nedokáže udělat žádnou představu, musí ho 

však postulovat, aby vysvětlil neznámý nevědomý zdroj, z něhož se dedukují 

kategorie a který umožňuje názor na svět v prostoru i v čase. Pro Hoppeho zůstává 

sporné, zda Kant v existenci pomyslného světa věří či nikoli. Hoppe soudí, že Kant je 

píše „metaforik“ než metafyzik a podle něj se Kant mýlí, pokud se domnívá, že 

pomyslného světa lze dosáhnout pouze pojmovým poznáním. Nejvíce Hoppe 

Kantovi vytýká jeho pojetí filosofie, které ji zužuje pouze na rozumové poznání. Co 

Hoppe kvituje s povděkem je, že Kantovi epigoni spontánně dospěli  

k závěru, že poznatky před jakoukoliv zkušeností vytváří nevědomá nadindividuální 

osobnost, ať ji postulovali jako tvůrčí, intuitivní činnost Nevědomého, nevědomou 

vůli či absolutní Já.  

 Johann Gottlieb Fichte10 podle Hoppeho vnáší do filosofie nový poznatek, 

který spočívá ve vytvoření transcendentální osobnosti v podobě absolutního Já, 

jakožto naprosto nevědomého chtění, jednání a tvoření. Fichte se odvažuje odvodit 

veškerou zkušenost z možnosti sebevědomí. Podle něj inteligence sama nazírá na 

sebe, toto nazírání inteligence, jímž se stává vědomí sobě samému objektivním, 

pak nazývá intelektuálním názorem. Hoppe se domnívá, že se Fichte svým 

intelektuálním názorem blíží intuitivní metodě. Fichte podle něj neuznal Kantovu 

dualistickou teorii poznání, nepřipouští oblast jevů a oblast věci o sobě. Podle 

Hoppeho Fichte rozšířil Kantův transcendentální subjekt apercepce na 

všeobjímající absolutní Já a degradoval takto Kantovu transcendentální oblast na 

pouhý imanentní svět jevů ve vědomí absolutní osobnosti. Fichte posunul veškeré 

bytí do obsahu vědomí. Jde však ještě dále a pokouší se odvodit veškerý obsah 

světa z identity bytí a myšlení. Předkládá rovnici Já = já, což znamená, že myšlení 

transcendentálního rozumu se rovná myšlení rozumu empirického. Tedy, že 

diskursivní rozum je roven tvořivému intuitivnímu duchu, jehož myšlením se tvoří 

                                           
10 Srov. HOPPE, V. Přirozené a duchovní základy světa a života, s. 163–171. 
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svět. Hoppe tvrdí, že právě v oné záměně schopností empirické osobnosti  

s osobností transcendentální tkví tragika pokantovského racionalismu. Absolutní 

Já se jeví jako identita subjektu a objektu. K možnosti identity myšlení a bytí 

dospívá Fichte názorem, že lidské vědomí činu a čin sám jsou jedno a totéž. 

Člověk se může s absolutním Já seznámit bezprostředně, intelektuálním názorem. 

Intelektuální názor je podle pojetí Fichteho bezprostřední vědomí člověka, že 

jedná. Pojmy nejsou s to zachytit, čím vlastně intelektuální názor je. To musí 

podle Fichteho každý v sobě najít sám. Intelektuální názor je akt, jímž se vědomí 

samo sobě objektivizuje. Co Fichte nazývá intelektuálním názorem, lze u Kanta 

nalézt pod pojmem čistá apercepce. Hoppe se domnívá, že Kant i Fichte pracují se 

stejným noetickým principem, ale každý z obou myslitelů mu dává jiný název. 

Oba de facto postulují nevědomý tvořivý rozum, tvořící pojmy před možností 

jakékoliv zkušenosti. Podle Hoppeho se u Fichteho setkáváme s jasnou formulací 

myšlenky, že nevědomá tvořivá činnost je podstatou a jádrem vědomí, tedy 

podmínkou, jež umožňuje vědomí. Vědomí tak u Fichteho předpokládá 

nevědomou činnost. Hoppe se domnívá, že největší význam Fichteho spočívá 

právě v objevu nevědomí v lidské osobnosti. 

 Dalším pokantovským myslitelem, na kterého Hoppe zaměřuje svoji pozornost, 

je Friedrich Wilhelm Joseph Schelling11. Schelling se snaží doplnit Fichtovu filosofii 

filosofií přírodní, neboť Fichte nevěnoval přírodě pozornost, jelikož se mu jevila jako 

omezení osobnosti, jako pouhý odlesk lidského bytí, které se vyvíjí ve věčnosti. 

Schelling byl podle Hoppeho přesvědčen, že oblastí vědomí není lidský duševní život 

naprosto vyčerpán. Prohlásil přírodu za produkt absolutního Já, popřel tak možnost 

její existence v mezích konečného vědomí a snažil se, aby získal přírodě samostatnou 

realitu vedle reality empirického já. Absolutní Já je pro Schellinga společnou realitou 

ducha a přírody. Schelling chápe absolutní identitu jako neviditelný kořen bytí. 

Absolutno, jakožto identitu objektivního a subjektivního, lze poznat v osobnosti, 

jelikož podstata osobnosti a podstata absolutna jsou totéž. Ne však každý může 

absolutno bezprostředně ve své osobnosti poznat. Filosofii Schelling chápe jako vědu 

o absolutnu a intelektuální názor jako „orgán“ filosofie. Poznání, které má člověk  

o absolutnu, je zároveň poznáním, jež má absolutno. Poznání je tedy absolutnem, jak 

                                           
11 Srov. HOPPE, V. Přirozené a duchovní základy světa a života, s. 171–185. 
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je člověk bezprostředně poznává. Bytí není v absolutnu odlišné od myšlení. Bytí 

absolutna tkví v jeho myšlení. Absolutní myšlení, v němž subjekt a objekt splývají 

v jednotu, je absolutním nevědomým věděním. Podle Schellinga může mít člověk  

o jednotě myšlení a bytí intelektuální názor jen v tom případě, když je zbaví 

vztahu k vědomí. V intelektuálním názoru je vědění o absolutnu a absolutno totéž. 

Absolutno je v intelektuálním názoru zobrazeno jako idea a podstata lidské duše. 

Schelling nazval svou filosofii transcendentálním idealismem. Je totiž vybudována 

na předpokladu, že lze veškeré bytí a priori odvodit z transcendentálních 

duševních úkonů.  

 Hoppe označuje Schellingovu filosofii jako objektivní idealismus na rozdíl 

od subjektivního idealismu, kterým nazývá filosofii Fichteho. Podle Hoppeho 

ideální bytí, myšlené absolutně, nemůže být uzavřeno do formy vědomí. Je to 

z toho důvodu, že podle Hoppeho veškeré vědomí spočívá na relativní jednotě 

myšlení a bytí, ale v absolutnu je absolutní jednota obou pochodů. Podle Hoppeho 

jediný způsob, jímž je možno vystihnout intelektuální názor čili v ědění  

o absolutnu, spočívá v předpokladu nevědomého absolutního vědění. Intelektuální 

názor lze také nazvat absolutním rozumem.  

 Schelling se podle Hoppeho velmi zaplétal do rozporů. Intelektuální názor je 

podle Schellinga druhem poznání absolutna, ale zároveň má být i poznáním 

individuálního já. Absolutní poznání má být nevědomé a zároveň vědomé 

v podobě konečného přemýšlejícího subjektu. Intelektuální názor jakožto vědomý 

akt je druhem poznání filosofujícího subjektu, jakožto nevědomý pochod je 

absolutním druhem poznání. Hlavní rozpor vidí Hoppe v tom, že Schelling přes 

svoji obranu intelektuálního názoru je zároveň zastáncem rozumového poznání, 

k němuž se stále odvolává. Dokonce ve svém díle Die Darstellung meines Systems 

der Philosophie z roku 1801 chápe Schelling rozum jako pravou podstatu všech 

předmětů. Absolutní rozum vyjadřuje věčnou rovnost subjektivního  

a objektivního. V absolutní oblasti je již v pojmu absolutna dána jeho existence. Je 

to svět, kde cokoli je myšleno, bezprostředně existuje. Svět, v němž podstata  

a forma vzájemně přecházejí do sebe. Podle Hoppeho Schelling zapomněl na 

jednu důležitou věc, a to odvodit z absolutního ducha empirickou oblast vědomí. 

Toto odvození spíše naznačil ve svém názoru na uměleckou tvorbu. Jednota 

vědomého a nevědomého ducha se objevuje v tvoření génia. Identita ideálního  

a reálného se u Schellinga posunula do hlediska estetického nazírání. Estetický 
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názor je podle Schellinga intelektuálním názorem, jenž se stal objektivním. Podle 

Schellinga je pravým filosofem jen umělec. Ten podle něj poznává svět v jeho 

podstatě, vniká do jádra věcí. Pátrá po identitě protiv. Tvoří tak vyšší a pravdivější 

svět než je svět empirický. Filosofie jakožto umělecká tvorba je výsledkem 

zvláštního nadání. Schelling postuluje intelektuální názor jakožto duševní orgán, 

jímž je nám dána vlastní podstata předmětů.  

 Arthur Schopenhauer12 je dalším myslitelem, o kterého se Hoppe opírá, 

jelikož se domnívá, že Schopenhauerova filosofie potvrzuje jeho hypotézu  

o existenci dvou oblastí lidské osobnosti. Jak už bylo výše zmíněno, je 

Schopenhauer oním filosofem, jenž přivedl Hoppeho k důkladnému studii 

německé klasické filosofie a jehož také Hoppe podrobně prostudoval a jemuž se 

ve svém pojednání Přirozené a duchovní základy světa a života věnoval velký 

prostor. Schopenhauer našel základ, hybný princip všeho, ve vůli k životu. Při 

přehlédnutí světa jakožto klamu upadá člověk podle Schopenhauera do 

pesimismu. Útěkem z tohoto pesimismu může být navození „denního snu“, 

kontemplace, kterou se otevírá přístup k neosobnímu, objektivnímu nazírání říše 

věčných idejí. Z Schopenhauerovy věty ‘svět je má představa’ podle Hoppeho 

vyplývá, že předmět poznání je nám dán světem představ, kdežto věci o sobě 

nemohou nikdy být předmětem našeho pojmového poznání. Z Schopenhauerovy 

filosofie podle Hoppeho vyplývá, že sféra objektivního světa je závislá na vědomí. 

Schopenhauerovu idealismu slouží podle Hoppeho za základ předpoklad 

souvislosti mezi bytím a myšlením. Schopenhauer nesouhlasí s intelektuálním 

názorem u Fichteho, ale nakonec jej nahrazuje podobnou schopností v podobě 

geniální intuice. Intuitivním poznáním chápe Schopenhauer druh názorného 

poznání, jež na základě mystického vcítění, které umožňuje kontemplace 

předmětu poznání, poskytuje bezprostřední nazírání na předmět poznání, a to bez 

použití pojmových prvků. Poznávající a poznávaný předmět mu splývají v jedno. 

Intuitivní poznání je pro Schopenhauera pramenem a základem veškerého 

ostatního poznání. „...dle Schopenhauerova pojetí nevznikne metafysika 

racionálním způsobem. (...) Jest tudíž nutno zvoliti iracionální metodu, jež umožní 

metafysiku. K této metodě dospívá Schopenhauer asi tímto způsobem: Zkušenost, 

                                           
12 Srov. HOPPE, V. Přirozené a duchovní základy světa a života, s. 185–214. 
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z níž tryská veškeré poznání, jest sice většinou objektivního rázu, avšak není cele 

obsažena v pojetí věcí jakožto jevů, nýbrž jest též prostoupena sebevědomím, jež ji 

zcela zvláštním způsobem zabarvuje. Takto dospíváme k Schopenhauerovu pojetí 

iracionelního poznání v podobě intuitivního prožití, jež opouští oblast pouhých 

abstraktních představ a pojmů. Noeticky se intuitivní prožití vyznamenává 

bezprostředností a iracionalitou, jež spočívá v neodvislosti od forem pouhých jevů. 

Iracionální názor, jenž odkrývá bezprostředně ono jedinečné na předmětech, jest 

dle Schopenhauera původním pramenem poznání.“13  

 Pro Schopenhauera není podle Hoppeho filosofie pouze vědou, která se 

skládá z pouhých pojmů. Filosofie má pátrat po podstatě jevů, jejím předmětem je 

podle Schopenhauera nevysvětlitelné. Jeho teorie poznání směřuje k iracionálnímu 

pramenu poznání, k intuitivní evidenci. Pokud máme podle Schopenhauera získat 

poznání podstaty jevů, musíme vyjít jedině ze subjektivního zážitku, jež je 

bezprostřední. Pro pozdvižení se z empirického řádu věcí do řádu 

transcendentálního je zapotřebí navození „denního snu“, bez něhož není intuitivní 

nazírání na ideu myslitelné. Na možnosti splynutí subjektu poznání se svým 

objektem založil Schopenhauer rovněž i svou etiku. Možnost intuitivního poznání 

neposkytuje jen etické, nýbrž i estetické vcítění. V estetickém nebo etickém 

vcítění se nachází podle Schopenhauera zárodek nového poznání, jímž vstupuje 

lidská poznávací schopnost spontánně do oblasti předmětu, který má být poznán, 

až s ním nakonec splyne v jednotu. Přitom vzniká idea předmětu. Idea nesmí být 

zaměňována s pojmem. Ideje ve vztahu k předmětům hrají roli jejich formy či 

vzoru. Jsou tím, co je trvalé na konečných předmětech. Ideje jsou universalia ante 

rem, kdežto pojmy jsou universalia post rem. Idea ovšem není věcí o sobě.  

 Podle Schopenhauera je podstata bezprostředního intuitivního zření 

v názorných idejích jediným pramenem pravé moudrosti a je naprosto odlišná od 

pouhého abstraktního poznání v pojmech. V intuitivním poznání idejí totiž člověk 

nazírá na absolutní podstatu předmětů, kdežto v pojmovém poznání se člověk 

nedokáže vymanit z relací mezi předměty. Idea umožňuje, že se v ní subjekt  

a objekt vzájemně prostupují. Možnost identity subjektu a objektu dokazují 

estetické a etické nazírání. Svým tvrzením, že intelektuální názor a intuice jsou 

                                           
13 HOPPE, V. Přirozené a duchovní základy světa a života, s. 188. 
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„orgány“ nejen umění, etických zážitků, nýbrž i filosofie, navazuje Schopenhauer 

na Schellinga. Podle Hoppeho Schopenhauer i Schelling dobře tuší, že z vědomé 

osobnosti nelze čerpat hluboké pravdy, jež jsou dány před možností smyslové 

zkušenosti. Schopenhauer došel k závěru, že navodit transcendentální cit, který by 

byl schopen vytvořit umělecké dílo, je možné jedině „umlčením“ vůle. Schopností 

navodit transcendentální cit disponuje vlastní nitro a jen díky němu se lze také 

povznést z empirické bytosti. Počátkem duchovního života vůbec je podle 

Schopenhauera kontemplace, založená na transcendentálním citu. Kontemplaci lze 

navodit veršem, prohlídkou uměleckého díla nebo krajiny. Tyto prostředky 

k navození transcendentálního citu doporučuje také Hoppe a jejich výčet dále ještě 

rozšiřuje. Pokud se člověk nepovznese nad empirickou bytost, zůstává v jejím 

zajetí a nikdy nemůže poznat ideový svět. Schopenhauerova filosofie podle 

Hoppeho ukazuje cestu do nitra. „Předivo racionálních představ nedovede tudíž 

vypátrati podstaty věcí; našim poznávacím schopnostem stojí však k disposici ještě 

jiná cesta, vedoucí nitrem věcí, jež se podobá podzemní chodbě, tajemnému 

spojení, jež nás, jakoby zradou najednou přenese do pevnosti, již nám nebylo 

možno dobýti útoky zvnějška. Máme totiž mimo objektivní poznání prostřednictvím 

představ ještě druh subjektivního bezprostředního poznání, jež spočívá v tom, že 

jsme sami podstatou, čeho nacházíme v předmětech našeho toliko jev.“14  

 Schopenhauer se podle Hoppeho domnívá, že pro člověka není 

bezprostřednějšího předmětu než je jeho tělo. Lidské tělo není dáno pouze jako 

představa v prostoru a čase, nýbrž je dáno v lidském vědomí, a to ve formě vůle. 

Vůle je podle Schopenhauera tělem, které uniklo všemu objektivnímu. Tělo je 

zvnějška pozorovaná vůle a naopak vůle je z nitra pozorované tělo. Vůle je pro 

Schopenhauera podstatou těla. Proto se projev vůle a projev těla jeví jedním  

a týmž předmětem, který je nazírán z různých hledisek. Nejedná se o dva 

objektivně poznané různé stavy, jež spojuje svazek příčiny a následku. Podle 

Schopenhauera lze identitu vůle a těla dokázat jedině bezprostředním vědomím, 

nikoli rozumovým poznáním. „Tato identita není jako ostatní poznání vztahem 

abstraktní představy k jiné abstraktní představě, nýbrž jest svérázným poznáním, 

v němž jest poznávaný předmět proniknut poznávajícím subjektem. Z těchto 

                                           
14 HOPPE, V. Přirozené a duchovní základy světa a života, s. 206. 
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důvodů vyznamenává Schopenhauer tento druh poznání před ostatními a zve jej 

názvem ‘filosofická pravda’. Tento druh poznání spočívá ve faktu, že se vědomí 

nezmocní vůle a nevnutí jí své apriorní formy, nýbrž naopak, že vůle svítí do 

pasivního vědomí, takže tím věc o sobě vstoupí zcela bezprostředně do vědomí, zde 

se stane zcela vědomou a tím s vědomím splyne v identitu.“15 Vůle v nás je podle 

Schopenhauera příbuzná s neorganickými silami, a proto ji lze použít jako klíče 

k záhadám „svatyně přírody“. Ačkoli lze vůli použít jako klíče k záhadám přírody, 

upozorňuje Hoppe na to, že se Schopenhauerova filosofie zastavuje před vůlí 

jakožto záhadou. Dále Hoppe naráží na rozpor Schopenhaeurovy metafyziky 

a jeho teorie poznání. „Je-li vskutku vůle věcí o sobě, pak se nemůže státi 

předmětem poznání; neboť poznávati jest již představovati, kdežto vůle leží mimo 

veškeré formy představování. Pakliže však lze poznati vůli, v tom případě není tato 

poznaná vůle věcí o sobě, ježto, co se vyskytuje v poznání, vstoupilo již takto 

zároveň do forem představování.“16 Vůle podle Hoppeho neposkytuje vystihující  

a přiměřené poznání vlastní skutečnosti a je závislá na poznávajícím subjektu. 

Hoppe také pozoruje, že Schopenhauer postupně své tvrzení o vůli jakožto věci  

o sobě zeslabuje tím, že vůle je pro něj věcí o sobě jen částečně. Schopenhauerova 

nauka o vůli podle Hoppeho neposkytuje poznání věci o sobě, nýbrž jen jakési 

porozumění světu a podstatě předmětů na základě analogie s vlastní vůlí. Z celého 

Schopenhauerova pojetí vůle vyplývá, že ji chápe jako metafyzický princip, který 

klade na stejnou rovinu jako intelektuální názor předchozích myslitelů. 

Schopenhauer připouští možnost intuitivní evidence, která poskytuje poznání před 

jakoukoli možnou zkušeností. Poznání existuje v podobě forem a úsudků, které 

tryskají z nadindividuálního transcendentálního vědomí, jenž Schopenhauer 

nazývá čistým subjektem poznání. Ačkoli Schopenhauer zavrhuje intelektuální 

názor jakožto metodu poznání, sám užívá metody pod názvem intuitivní poznání, 

jehož přesnou definici však podle Hoppeho v jeho díle nikde nenacházíme. 

Možnost intuitivního poznání v sobě zahrnuje již předpoklad iracionálního 

poznání před jakoukoli zkušeností. Tento předpoklad podle Hoppeho umožňuje  

u Schopenhauera rozeznávat transcendentální a empirické vědomí. 

                                           
15 HOPPE, V. Přirozené a duchovní základy světa a života, s.207. 
16 Dtto, s. 210. 
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Transcendentální vědomí je nepoznatelné, je věčné, nepodléhá tudíž časové 

změně. Existuje mimo prostor a kauzalitu. Empirické vědomí se rodí v prostoru, 

čase a z hmoty. Hoppe považuje za Schopenhauerovu nedůslednost, že se ve své 

filosofické soustavě snaží spojit dva protichůdné filosofické směry, idealismus  

a realismus. Schopenhauerova nedůslednost podle něj zřejmě tkví v tom, že prvky 

své filosofie čerpal z různých pramenů. „Noetický podklad poskytla mu kritická 

filosofie Kantova. Prvky intuitivního, mystického prožití poskytla Schopenhauerovi 

filosofie indická, jakož identitní filosofie Spinozova a Schellingova. Filosofii vůle 

čerpal hlavně ze Schellinga. Od téhož myslitele přejal též myšlenku nevědomé 

vůle, jakožto základního principu veškerého přírodního dějství. Není pochyby, že  

i nenáviděný Fichte poskytnul svou filosofií absolutní osobnosti základy, jež 

umožnily Schopenhauerovi pronésti úvodní větu k jeho filosofické soustavě: ‘Svět 

jest mou představou’. Platonova nauka o ideách snaží se přejmouti 

sprostředkovací úlohu mezi Kantovým agnosticismem a idealismem, a indickou, 

jakož i Spinozovou a Schellingovou intuitivní filosofií.“17 Hoppe se také ale 

domnívá, že syntéza těchto různých směrů příliš nevadí, aby mohla být vytvořena 

Schopenhauerova originální filosofie, jakožto filosofie prožitá.  

 Hoppe se domnívá, že i ve filosofii Eduarda Hartmanna18 nalezl opěrné dříky 

pro svou hypotézu. Hartmann dochází k přehodnocení předchozích názorů, kdy 

reálnu byla umožněna existence pouze tvořivou činností vědomí. Hartmannovi 

vědomí není ničím prvotním a podstatným, nýbrž podružným jevem vlastní 

reality, jež leží mimo jakékoliv hranice vědomí. Hartmannova filosofie popírá 

identitu vědomí a bytí. Vědomí je pro Hartmanna naprosto neplodným, je to 

pouhý pasivní výtvor nevědomého reálna. Podle Hoppeho je Hartmannovo 

myšlení definitivním zúčtováním s dosavadním směrem filosofické spekulace. 

Hartmann vybudoval filosofii „Nevědomého“. Hoppe zkoumá v jakém poměru 

stojí Hartmannovo Nevědomé k intelektuálnímu názoru a intuici předchozích 

myslitelů i k vědomí vůbec. Hartmann nejdříve postuluje absolutního ducha, který 

je jednotou nevědomého a vědomého ducha. Nevědomý duch je prazdrojem  

a tvořivým základem světového „pochodu“. Vědomý duch je jen povrch  

                                           
17 HOPPE, V. Přirozené a duchovní základy světa a života, s. 213–214. 
18 Srov. Dtto, s. 214–229. 
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a výsledek světového „pochodu“ a je individualisticky rozptýlený. Nevědomé 

působí v individuálních vědomích a je zároveň jejich absolutním, jediným  

a společným subjektem. Nevědomé je společným kořenem hmoty a vědomého 

ducha, objektivního a subjektivního jevu, bytí a vědomí. Jeho atributy jsou vůle  

a představa. Představa určuje kvalitativní obsah, vůle určuje vlastní realitu dané 

skutečnosti. Podle Hoppeho se Hartmann ohledně absolutna shoduje se 

Schopenhauerem v tom, že absolutno je vůlí, s Hegelem, že je nejvyšším duchem, 

se Schellingem, že je nevědomím. S Hegelem se shoduje ještě v jednom bodě, že 

světový „pochod“ je spěním ducha samého k sobě.  

 Své noetické stanovisko nazývá Hartmann transcendentálním realismem. 

Jeho podstata tkví v předpokladu, že vědomí a bytí nejsou identické. Bytí tudíž 

nelze nalézt v obsahu vědomí. Bytí leží mimo vědomí a lze ho poznat pouze 

prostřednictvím transcendentní reality. Veškeré bytí je podle Hartmanna pro 

vědomí bezprostředně nevědomé. Vědomí je pasivní jev, doprovázející nevědomé. 

Veškerá dynamika tak závisí na nevědomém. Vědomí je schopno zachytit pouze 

nepatrné zlomky duševní činnosti. Individuální duše je nevědomá a není schopna 

si toto nevědomí uvědomit. Hoppe se domnívá, že Hartmannova filosofie 

Nevědomého je příliš proniknuta naturalismem a biologickým názorem na život. 

Hartmann dělí Nevědomé do tří druhů, na fyziologicky, relativně a absolutně 

nevědomé. K fyziologicky nevědomému řadí veškeré úkazy, které nazývá otisky 

v paměti a které umožňují vzpomínku a asociaci představ. K relativně 

nevědomému řadí psychické jevy, které jsou sice v organismu uvědomeny 

individuálními vědomími, ale nejsou uvědomeny centrálním vědomím, respektive 

podle Hartmanna leží pod prahem vědomí. Oba tyto dva druhy nevědomého ještě 

nejsou vlastním Nevědomím. Nevědomé ve vlastním smyslu je až absolutně 

nevědomé. Absolutně nevědomé v sobě zahrnuje nevědomou a nehmotnou 

činnost, jež zprostředkovává vzájemné působení mezi tělesnými a vědomými jevy. 

Vnitřní zkušenost nazývá Hartmann jednak gnosis a jednak intelektuální názor. 

Gnosis spočívá v bezprostředním poznání, jež je na jedné straně nezvratně jisté  

a nezávisí na empirické zkušenosti nebo na získaných vědomostech, a na druhé 

straně je názorné a rozumové. Intelektuální názor je druh poznání, v němž se podle 

Hartmanna uplatňuje intuitivní rozum náhlým vnuknutím. Oproti prostému 

lidskému vědomí se intelektuální názor jeví jako vyšší druh vnuknutí nebo 

inspirace, jejichž mystická povaha podle Hartmanna spočívá v tom, že znázorňují 
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vynoření nějakého obsahu z nevědomých oblastí ducha před jakoukoli možností 

vědomí a zkušenosti. Mezi gnosis a intelektuálním názorem je rozdíl, který 

spočívá v tom, že u gnose se spoluúčastní předsudky, kdežto u intelektuálního 

názoru působí spíše potřeba pokroku poznání. Intelektuální názor provází 

tendence, aby vnuknutí pokud možno proměnil v pojmy a nikoli v obrazy  

a symboly, jak se to podle Hartmanna děje u gnose. Intelektuální názor podle 

Hartmanna poukazuje na bytí, které leží za hranicemi individuálního vědomí. Jde 

tedy o poznání nadindividuální a tudíž nevědomé. Intelektuální názor disponuje 

určitým mystickým prvkem, který nespočívá jako u gnose v bezprostřední identitě 

myšlení a bytí, nýbrž tkví v působení nevědomého na vědomí.     

 Nevědomé plní u Hartmanna svou tvořivou činností spoustu úkolů, například 

vytváří a udržuje organismus, poskytuje člověku instinkty k porozumění mnoha 

činnostem, vede lidi předtuchami a city v okolnostech, ve kterých by si pouhým 

vědomým myšlením nevěděli rady. Vede lidi za pomocí mystiky k tušení vyšších 

nadsmyslových hodnot. „S metafysického hlediska jest Hartmannovo Nevědomé 

neosobním duchem, jenž jest světu immanentní, jenž jest jednoduchý, jenž však již 

obsahuje mnohost individuí, v něž se pak rozčleňuje. Nevědomé jest absolutnem, 

jež slouží za podklad bytí i myšlení v podobě nevědomého neb nadvědomého 

ducha, jenž ve všem účelně působí. Tělesa jsou Hartmannovi objektivními jevy 

Nevědomého; duše jest opět sumou činností Nevědomého, směřujících 

k organismu. Světový pochod jest dějinami utrpení Nevědomého, jež se vtělilo ve 

svět; jest však zároveň cestou k vykoupení téhož u jednotlivých bytostí. 

V odevzdání individuí v lůno této objektivní teleologie světového pochodu spočívá 

dle Hartmanna mravnost.“19 Podle Hoppeho Hartmannovo Nevědomé nám 

nedovede vyložit, odkud se v člověku berou vyšší tendence, které řídí a zpravují 

tendence nižší. Nevědomé nepodává nejmenší vysvětlení, odkud se v člověku 

berou logické normy v podobě nevědomých kategoriálních funkcí a normy 

estetické i etické. Hoppemu se zdá, že Hartmannova filosofie Nevědomého je 

vlastně zastřeným biologickým světovým názorem.  

 Podle Hoppeho se racionalismus pokantovských myslitelů spoléhal hlavně na 

deduktivní metodu a tak zapadal do spekulací v přesvědčení, že konečně nalezl 

                                           
19 HOPPE, V. Přirozené a duchovní základy světa a života, s. 226. 
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logiku tvořivého božského rozumu, v němž splývá bytí a myšlení v jednotu. Právě 

tuto klamnou víru podle něj opravil na jedné straně Schopenhauer a na straně 

druhé Hartmann. Oba myslitelé jsou si podle Hoppeho vědomi toho, že jestliže 

nemá lidské myšlení upadnout do neplodných romantických spekulací, musí 

používat i intuitivní a experimentální metodu.  
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Summary 
The paper deals with the sources of Hoppe´s philosophy in the second period of development. 
The sources play the role of inspiration and confirmation of Hoppe´s hypothesis on existence of 
transcendental area of personality. This contribution especially concerns with german idealistic 
philosophy particularly Kant, Fichte, Schelling and other philosophers as Platón, Plótínos, 
Schopenhauer and Hartmann. Transcendental area of personality or trancensdental personality is 
important idea in Hoppe´s philosophy. Transcendental personality together with empirical 
personality constitute personality as such. Hoppe´s conviction of existence of trancendental area 
of personality comes out from his own experience too. Hoppe confirmed his conviction refering 
to the same considering thinkers. Hoppe supposed that in transcendental area of personality lies 
own essence of human personality, which is non passing and eternal. And thus the turnover to 
this transcendental personality is the prime task of philosophy especially spiritual or „positive“ 
philosophy.  
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Abstract: In the contribution the author tries to make an aesthetic interpretation of selected 
work of art from the present, based on the application of S. Štúr concept of art (art as an 
overgrowth of life), Z. Mathauser (artistic and aesthetic situation, allegory, metaphor, aesthetic 
subject), K. Kuzmány (perception of art as catching in perception of sense) and Peter Kellner 
Záboj Hostinský (seeing as an reshapeing human). Based on the analysis of the contemporary 
border artistic production (artwork Wasteland by Wik Muniz) the author points out to the 
productivity of the concepts in revealing the aesthetic availability of work and to the 
productivity of the concepts in the identification of art. 
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Na ostatnej konferencii pred dvoma rokmi v diskusii vznikla otázka o participácii 

študentov na osvojení si interpretačných konceptov vo vzťahu k umeniu. Vtedy 

som uviedla, že už niekoľko rokov robím experiment. Zadávam seminárne práce, 

ktorých obsahom má byť interpretácia zvolených umeleckých diel s použitím 

konkrétnej metodológie. Sťažujem úlohu študentom tým, že im kladiem za úlohu 

“estetickú interpretáciu umeleckého diela”.  

 Vo svojom príspevku sa pokúsim o estetickú interpretáciu umeleckého diela  

s použitím metodológií slovenských autorov K. Kuzmányho (1806–1866),  

P. Kellnera Záboja Hostinského (1823–1873), S. Štúra (1901–1981) a vrátim sa aj 

ku koncepcii Z. Mathausera (1920–2007). Pôjde mi o proces estetického vnímania 

a o dôsledky, ktoré z neho môžu vyplynúť.  

 Je možné položiť si otázku – kedy sa deje estetické vnímanie umeleckého 
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diela. Je každé dívanie sa na dielo (čítanie, počúvanie, pozeranie, hmatanie) 

automaticky estetickým vnímaním, alebo je to trochu inak? S tým súvisí aj otázka, 

čo sa deje v mysli a vo vedomí subjektu počas vnímania, t.j. pred tým, než vysloví 

posudzujúcu vetu? A nemám na mysli iba primárnu vetu (páči sa mi nepáči sa mi). 

Túto vetu by sme mohli považovať iba za zmyslovú reakciu na vnímané. 

Zmyslová reakcia (hoci vytvára predpoklad) nemôže byť považovaná v plnej 

miere za estetickú reakciu a interpretáciu, pretože to by znamenalo, že celé 

vnímanie redukujeme len na zmyslovú reakciu, ktorá nesúvisí ani s vedomím, ani 

s myslením a cítením. Vychádzam z klasickej baumgartenovskej koncepcie, podľa 

ktorej je estetické vnímanie zároveň vnímaním zmyslu vnímania a následne z tých 

koncepcií, ktoré považujú estetické vnímanie nielen za zmyslovú reakciu, ale za 

posúdenie na základe cítenia a myslenia, na základe obrazotvornosti, fantázie 

a rozumového usporiadania vzniknutých a uvoľnených predstáv a citov.  

 Ako som už signalizovala v abstrakte, zdá sa mi, že koncepcia  

K. Kuzmányho a jeho myšlienka o cieli umenia smeruje aj k tomu ako máme 

vnímať umenie – aj s tým baumgartenovským odporúčaním vnímať zároveň 

zmysel samého vnímania. K. Kuzmány, sa usiloval preklenúť rozpory kantovskej 

a heglovskej estetiky. Podľa jeho filozofie umenia cieľom umenia je „tvorenie 

a predstavovanie krásneho, alebo tvorenie a predstavovanie určitých predmetov 

takým spôsobom, aby sa tým ich bytnosť, t.j. to, čo má samo o sebe a pre seba 

hodnotu, čo je najvyšším cieľom všetkých snáh našej duše, cítiť dala“1. Na inom 

mieste pri vnímaní umenia hovorí, že vzniká stav – akoby sme sa dolapili pri 

vnímaní bytnosti predmetov. Podľa neho umenie nie je mimetické. Je tvorením, či 

odkrývaním samej podstaty bytia, jeho hodnoty, ako najvyšších cieľov človeka. 

Otázkou je, či pri vnímaní umeleckého diela a v ktorej etape vnímania môže 

vnímateľ vyhodnotiť stav svojej mysle a cítenia tak, že pociťuje bytnosť toho, čo 

vníma. Jednoducho povedané pri vnímaní diela dochádza k striedaniu zamerania 

pozornosti z objektu vnímania na stav vnímajúceho. Vnímajúci vníma (registruje, 

vyhodnocuje) vnímaný objekt a zároveň seba ako vnímajúceho, tj. registruje svoje 

                                           
1 Kuzmány, K. Porovnaj podrobnejšie: Sošková, J. Karol Kuzmány´s Philosophy of art. In: 
Estetika The Central European Journal of Aesthetics, XLVII(New Series III.) 2010, Number 2, 
s. 215–225. 
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uvoľnené predstavy, pocity, emócie, uvoľnenú myseľ a pod. Estetické vnímanie 

podľa tohto prístupu je vlastne pristihovanie sa pri tom, že človek vníma a zároveň 

pristihovanie sa pri tom, ako je v procese tohto pristihovania sa pri vnímaní 

odhaľovaná bytnosť vnímaného.  

 Veľmi podobne uvažuje aj ďalší slovenský filozof-estetik Peter Záboj 

Kellner Hostinský, ktorý vo svojich nepublikovaných prácach Trentowsky 

a slovanská veda a Vidboslovia kritizuje súdobú západnú filozofiu. Za zdroj jej 

úpadku a bezmocnosti považuje iracionalitu vtedajšej západnej filozofie, 

disproporciu medzi filozofickým myslením a reálnou možnosťou praktického 

konania, a nakoniec sú to podľa neho aj hranice exaktnej vedy. Hostinský vidí 

pozitívne východisko v možnosti zjednotiť do jedného celku dispozície človeka – 

cítenie, rozum, myslenie a konanie. Všetko má smerovať k jedinému cieľu: 

k premene človeka na základe nového noeticko-estetického princípu, a tým je 

princíp „videňja“,  ktorý má prekonať jednostrannosť zmyslovosti a rozumnosti. 

Vo Vidbosloví hovorí: „Vidie ť znamená toľko ako mysliaci vidieť, mysliaci počuť, 

mysliaci chutnať atď. alebo naraz metafyzicky aj empiricky filozofovať alebo 

skutočne poznať. Zmyslovosť nás učí, že sme telo, rozumnosť že sme duša, 

a videnie že sme najedno oba, alebo že sme ja.“ Videnie nie je podľa neho iba 

nazeranie, či pozeranie (Anschauung) . Je to univerzálne poznanie, lebo umožňuje 

celostné poznanie aj uskutočňovanie človeka vo svete v jeho sebapretváraní 

(Wahrnehmung). Vo Wahrnehmung je prekonaná jednostrannosť tak zmyslovosti 

(Sinnlichkeit) ako aj rozumnosti (Vernunft). Tento princíp uplatnil Hostinský pri 

skúmaní počiatkov slovanského a slovenského umenia2. Každý umelecký objekt 

môžeme podľa neho prijímať ako stelesnenie mysliaceho a cítiaceho videňja, 

a toto videňja ako pretvoru, t.j. ako vytvárania „ja“. Ak by sme pokračovali 

v jeho úvahách, potom by sme vnímanie umeleckého diela mali chápať tak, že je 

to mysliace a cítiace vnímanie, v ktorom vnímame nielen predmet sám, ale aj seba 

ako vnímajúceho, vrátane vlastnej premeny.Vyústenie vnímania v „premene“ 

subjektu by som chcela podčiarknuť. Vnímanie umeleckého diela je spojené 

s premenou vnímajúceho. 

                                           
2 KELLNER HOSTINSKÝ, P. Z. Rozpravy večerné o umení staroslovenskom. In: Orol, 2, 30. 
11. 1871; Jeden zápisok do pamätníka. In: Sokol I., júl-december 1862. 
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 Tretím autorom, ktorý vysvetľuje čo sa deje počas vnímania umeleckého 

diela je S. Štúr Kritizuje rôzne prejavy iracionalizmu v myslení aj v kultúre a za 

ich zdroj považuje narušenie jednoty života a jednoty poznania. Iracionalizmus 

vedie podľa neho k bezradnosti človeka. V pohľade na charakter moderného 

umenia podľa S. Štúra  „nejde ani tak o pokles tvorivých síl a prejav nedostatku, 

ako skôr únavy z nadbytku, bezradnosť nad nahromadeným bohatstvom... závrat  

z hojnosti ... skôr než o umeleckú ideu, ide o ďaleko širšiu a hlbšiu únavu 

a bezradnosť intelektuálnu, povahy rýdzo noetickej, ktorej umelecká dekadencia je 

už iba následkom“.3 Kritizuje zneužívanie umenia na politické a mocenské ciele, 

degradáciu umenia na prostriedok moci, ale kritizuje aj neprimerané zveličenie 

významu umenia tzv. titanizáciu umenia aj  estetizáciu života ako nástroja moci. 

Umenie podľa neho nemôže preklenúť rozpor života a sna, zdravia a poézie, neba 

a zeme, ... pravdy i krásy, fantázie a logiky... Proti rôznym krajnostiam stavia 

syntetické hľadisko, v ktorom ale ... funkcia umelecká, práve preto, že je primárna 

a najzákladnejšia, nikdy nemôže a nesmie byť vrcholom a dominujúcou svorkou 

života. V istom zmysle aj jemu ide o vnímanie, v ktorom dochádza nielen 

k identifikácii vnímaného, ale aj k identifikácii (či potvrdeniu, spoznaniu, 

uvedomeniu si možností ) samého vnímateľa. Mohli by sme povedať, že sme 

takými, ako vnímame, a ako sa dokážeme pristihovať pri vlastnej premene počas 

vnímania umeleckého diela a počas vnímania samého zmyslu vnímania.  

 Ukážka, ktorú sme zvolili a na ktorej chceme ilustrovať optimálnosť použitia 

spomínaných metodologických prístupov je viacvrstvové dielo. Záznam jeho 

genézy od zrodu až po inštitucionálnu prezentáciu je sprevádzané autorskými 

zásahmi, ale aj reakciami samotných aktérov v situáciách, v ktorých v konečnom 

dôsledku ani netušili, že sa stávajú súčasťou umeleckého diela. Vnímanie tohto 

diela, vrátane procesu jeho zrodu má viaceré smery, možnosti aj zastavenia. 

Intenzita vnímania jednotlivých etáp nie je rovnaká: od indiferentnosti, cez odpor 

až k zaujatosti, cez dištanciu po zainteresovanosť a znovu smerom k dištancii, 

prípadne až k ľahostajnosti. Jednotlivé etapy vnímania celku diela motivujú  

a zintenzívňujú či zoslabujú nerovnakým spôsobom proces vnímania a aj proces 

pristihovania sa pri vzniknutých estetických stavoch, pri ich spontánnom, 

                                           
3 ŠTÚR, S. Rozprava o živote.  
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nevedomom, ale i vedomom vyhodnocovaní. Proces vnímania je odlišný  

u každého vnímateľa a rovnako je odlišný u každého aktéra, ktorý sa na diele 

podieľal. V každej etape (procesu vzniku a prezentácie umeleckého diela) môžu 

vznikať subjektívne odlišné vyhodnocovania vzniknutých stavov – od 

ľahostajnosti, cez pobavenie, cez identifikáciu zábavy, sústredenie sa na humorný, 

prípadne odporný moment, od akceptácie po úžas nad tým, čím všetkým môže byť 

dielo, od intenzívneho estetického stavu po ľahostajnosť, od pobavenia sa nad 

činnosťou fotografa po sústredenie sa na hlavnú zmysluplnú činnosť na 

obrovskom smetisku.  

 Vo vzťahu k zvolenej ukážke platí, že je spornou. Chvíľami je to iba 

reportážny záznam reálnej situácie, chvíľami je to záznam vzniku umeleckého 

diela, chvíľami sa z bežných, anonymných ľudí stávajú modeli(modelky) pre 

umelca-fotografa. Aj reálni ľudia prestupujú rôzne hranice: sú reálni v reálnej 

životnej situácii, na druhej strane sa stávajú za pomoci fotografa a jeho štábu 

„modelmi“ pri inscenovaní fotografickej skutočnosti, alebo hercami v dráme, 

alebo zároveň sa stávajú divákmi inscenovaného diela (videozáznamu 

a fotografie). Vynára sa v tejto súvislosti otázka, ktorú formuloval N. Goodman4 

vo svojej práci: kedy sa deje umenie. Goodman by uvažoval, kedy dochádza 

k tvorbe metafory, kedy dochádza k vzniku „obrazov ako“ , kedy a ako je možné 

identifikovať referenciu, odkazovanie, označovanie, prenášanie významov 

a tvorba významov. My by sme však chceli tieto otázky posunúť. Nás zaujíma 

kedy vznikajú estetické situácie a estetické vnímanie, kedy si rôzni aktéri tejto 

situácie uvedomujú to, že esteticky vnímajú, že sa pristihujú pri tom, že esteticky 

vnímajú a identifikujú to, čo sa s nimi deje počas tohto vnímania. A v prípade 

spomínaného diela je tu celá sústava nerovnakých estetických situácií, z rôznou 

intenzitou a rôznorodými dôsledkami. Z reálnych ľudí sa stávajú diváci 

inscenovanej skutočnosti, ktorá sa nakoniec stáva objektom umeleckého diela, 

alebo sú iba prostými ľuďmi v reálnej životnej situácii, ktorá má vlastné estetické 

potencie. Pokračujúc v myslení N. Goodmana by sme mohli položiť otázku – kedy 

sa dejej estetické vnímanie a či je estetické vnímanie odlišné v čase procesu zrodu 

diela, konečnej prezentácie diela, či je vnímanie odlišné vtedy, ak sme súčasťou 

                                           
4 GOODMAN, N. Jazyky umění. Nástin teorie symbolů.  
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diela, ak sme len prizerajúcimi sa, alebo sa vedome, či nevedome podieľame na 

diele, alebo sme iba prežívajúcimi vlastnej reálnej životnej situácie.  

 Prológ umeleckého diela, ktorým chceme ilustrovať spomínané princípy, je 

záznamom reálnej situácie, presnejšie dvoch odlišných situácií. Najskôr je to 

notoricky známy pohľad na slávne mesto Rio de Janeiro – tradičný pohľad na 

záliv, dominanty mesta, oceán a neprehliadnuteľnú sochu vítajúceho Krista. 

Vnímanie vyvoláva buďpozitívne estetické reakcie až po použitie pojmu krásne, 

alebo indiferentné, ale pokojné reakcie, alebo vnímanie pohody, niekedy 

v dôsledku častých opakovaní týchto záberov aj rozpoznanie gýčovistosti, 

spôsobenej opakovaním toho istého pohľadu. V zásade je možné očakávať pocit 

príjmenosti, prípadnej nostalgie, túžby po návšteve krajiny, alebo ľahostajnosti 

z presýtenia notoricky známej scenérie.  

 Nasledujúca sekvencia je zásadne protikladná. Po strihu nasleduj záber na 

nekonečnú horu odpadkov, ktorá nemá ohraničenie. Neustále prúdiace nákladiaky, 

vysypujúce ďalšie a ďalšie hory odpadkov. Prirodzenou reakciou na vnem je 

postoj od ľahostajnosti (je to všedná informácia, indiferentná) až po odpor  

a zhnusenie z „veľkosti“ a zväčšovania sa veľkosti tohoto hnusu, k odporu 

a kritike. Vnímanie záznamu tejto reálnej situácie vyvoláva odpor, zhnusenie, 

alebo ľahostajnosť, lebo sú to všedné a všeobecne známe záznamy. Môže 

vzniknúť aj otázka, či toto je téma hodná pre umenie, až po skepsu, či vôbec je 

potrebné zaoberať sa takými okrajovými javmi, alebo môže vzniknúť hneď otázka 

– čo to je za umenie, keď začína pohľadom na odsúdenia hodné a škaredé, hnusné 

objekty. Umocnenie tohoto pocitu a sprievodných predstáv je spôsobené záberom 

na náhliace sa deti i dospelých, ktorí s každým ďalším autom odpadkov po ich 

vysypaní sa ponáhľajú a predháňajú jeden pred druhým o „získanie“ čo 

najlepšieho „pokladu“. Prehrábavanie sa v horách odpadkov vyvoláva alebo 

indiferentné reakcie, alebo negatívne. Nadmernosť smetiska, neustále 

prichádzajúce autá, vysypujúce ďalšie a ďalšie odpadky zvyšuje a zintenzívňuje 

pocit hnusu, odporu. Môže nastať aj iná reakcia vnímateľa - ľahostajnosť, pretože 

tento obrázok videl mnohokrát a má pocit, že toto sa ho netýka , lebo je to, na čo 

sa díva je v inom svete, v ktororm žije on sám. Vnímanie nadmerných a neustále 

pribúdajúcich hromád odpadkov zvyšuje možnosť pociťovania odporu, ale aj 

chladného nezáujmu (mňa sa to netýka), alebo otázky a kde je umenie, alebo 

skepsy typu „toto je umenie“?  
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 Ďalší záber zvyšuje túto neistotu a disproporciu. Ľudia , prehrabávajúci sa 

v odpadkoch majú reflexné vesty, a sú vlastne v „pohode“. Rozprávajú sa, smejú, 

z ich správania prekvapujúco divák zisťuje, že im to nie je nepríjemné. Že 

uvedenú situáciu berú ako všedný život a v rámci možností sa zabávajú. Je to 

moment prekvapenia a neporozumenia. Ďalší záber je na ženu, ktorá (zrejme 

z nájdených odpadkov) vo veľkom kotli v zjavnej pohode varí jedlo (polievku) pre 

všetkých. Protikladnosť vo vnútri situácie, ktorá je ponúkaná vnímateľovi zvyšuje 

intenzitu predchádzajúcich uvoľnených predstáv a sprievodných emócií (alebo 

hnusu, odporu, alebo hnusu a odporu spojených s ohromením a ľútosťou, alebo 

z nadmernosti hnusu a odporu ľahostajnosť voči videnému), alebo položenie si 

otázky – načo fotograf predlžuje a sníma takéto situácie?  

 V nasledujúcom okamihu dochádza k zmene. Najskôr je vedený rozhovor 

medzi fotografom a účastníkmi pri hore odpadkov. Na otázku kými sa cítia byť 

títo ľudia, odpovedajú, že sú „recyklátori“ a nie „potkany“. Vnímanie a stav 

uvoľnených predstáv recipientov sa týmto vyhlásením presmeruje. Pojem 

„recyklátor“, reflexná vesta (ako ochrana proti nehode) označuje celkom inú 

pozíciu. Recyklácia je všeobecne chápaná ako pozitívna činnost, vyžadujúca si 

pozitívne ocenenie a nie odsúdenie. Po tomto zistení vnímajúci mení postoj, 

respektíve vyhodnotenie vklastného vnímania: z odporu, zhnusenia prechádza do 

pozície pozitívnej, voči tomu čo vidí. Vidí nie úbožiakov prehrabávajúcich sa na 

ohromnom a bezhraničnom smetisku, ale ochrancov poriadku. Recyklátori robia 

chvályhodnú činnosť, lebo nás ochraňujú pred záplavou odpadkov, ktoré 

nekontrolovateľne produkuje spotrebná spoločnosť.  

 Nájdenie zachovalej , takmer nepoužívanej, neopotrebovanej vane, ktorá 

asociuje predstavu čistoty umocní ďalšiu zmenu situácie a spôsob jej vnímania. 

Vzniká humorná situácia (v istom zmysle uvoľňujúca), pretože mladý muž si sadá 

do vane, ktorá je však krátka. Musí sa v nej uložiť tak, že je to nepohodlné. Musí 

mať pokrčené nohy a sotva si môže hlavu oprieť o jej roh. Reakcia dívajúcich sa 

na smetisku je primeraná: smiech. Ten odkazuje na neúčelnosť predmetu, na 

nemožnosť primeraného naplnenia účelu (pohodlný a očistný kúpeľ). Proces 

doterajšieho vnímania uvoľňoval celú škálu negatívnach a pozitívnych predstáv  

a emócií v určitom rytme a v určitom striedaní: od ľahostajnosti po účasť  

a zainteresovanosť, od chladu cez rozhorčenie až po smútok, od ľútosti až po 

hnev, od nezaujatosti a ľahostajnosti po bezmocnosť niečo meniť, od uvedomenia 
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si, že „mňa sa to netýka“, alebo „to je iný svet“ až po bezmocné volanie po zmene 

a pod. Zatiaľ sme mali striedanie sitácií – reálnej a inscenovanej, a s tým súvisiace 

striedanie pozornosti vnímateľa na vnímaný objekt a na vlastné predstavy a pocity, 

ktoré boli situáciou vyvolané. Vaňa a vstup mladého muža do nej sa postupne aj 

za účasti fotografa (režiséra celej situácie) mení na parafrázu na dejiny umenia. 

Uloženie mladého muža do vane, zakrytie vyčnievajúcich nôh kusom dosky, 

nájdenej na smetisku, uloženie jeho hlavy na okraj vane, položenie mu do rúk kus 

papiera „inscenuje“ a „pripomína“, či „cituje“ známe umelecké dielo - 

francúzskeho neoklasicizmu Jacquesa Luis Davida (1748–1825) Zavraždenie 

Marata (1793, Múzeum Brusel). Marat ako vodca francúzskej buržoáznej 

revolúcie bol zavraždený fanatickou mladou ženou a maliar ho namaľoval ako 

mučeníka. Aj táto etapa situácie (aktéri deja menia pozíciu: sú na jednej strane 

divákmi, na druhej hercami v náhodnej hre, a zároveň sú konajúcimi a žijúcimi 

svoj život, pracujúcimi v svojej každodennej práci) uvoľňuje a združuje celú 

sústavu predstáv a uvoľňuje emócie, pri ktorých sa môžu všetci zúčastnení 

„pristihovať“ (Kuzmány). Zmena nastáva aj vtedy, keď fotograf urobí fotografiu  

a rôznym spôsobom usporadúva vzniknutú situáciu, inštaluje do požadovanej 

pozície aktérov deja akoby „inštaloval“ starý fotograf účastníkov do pozície, ktorú 

chce zvečniť vo svojej fotografii. Samotná fotografia ako záznam reálnej (či 

presnejšie cieľavedome usporiadanej) situácie môže byť chápaná nielen ako odkaz 

na dejiny umenia, ale aj ako ironický, a tým čiastočne bezmocný povzdych nad 

dôsledkami francúzskej buržoáznej revolúcie, motivujúci nevyhnutnú otázku – aké 

zmeny nastali v živote človeka od čias Marata po súčasnosť?  

 Fotografia vznikla. Zmysel „tohto príbehu umenia“ ale aj „tohto príbehu 

života“  vrcholí na aukcii fotografií. Aukciu by sme mali chápať ako inštitúciu, 

ktorá dáva kandidáta na verejné uznanie, že niečo je alebo nie je umením, čo sa 

považuje v súčasnej teórii za jediného arbitra na odlíšenie umenia od nie-umenia. 

Aukcia (inštitúcia) urobila z kandidáta na verejné uznanie (predloženej fotografie) 

umelecké dielo. „Dielo“ bolo vydražené za 50 000 dolárov!!! Pre novodobého 

„Marata“ oblečeného v obleku (herca? predvádzateľa roly?) to bol čarovný, 

takmer neskutočný svet. Ako účastník tohto „sveta“ sa cítil byť v eufórii a zároveň 

nerozumel tomuto svetu. Jeho spontánnu „radosť“ (účasť na aukcii v predpísanom 

obleku, medzi vyššou spoločnosťou, ako centrum pozornosti, ako hlavná postava 

prezentovaného diela...) je možné interpretovať ako smutno-smiešnu až tragickú  
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(v klasickom slova zmysle) iróniu autora voči téme, ktorá dominuje súčasnému 

umeniu- otázke: čím je súčasné umenie, kým je autor, kým je vnímateľ a kto je 

vlastne inštitúcia, ktorá dáva kandidáta na verejné uznanie, že dielo je umením. 

V istom zmysle je tu na jednej strane naplnenie povahy inštitúcie, ktorá podľa 

súčasných teórií (A. C. Danto a G. Dickie) jediná vie odlíšiť umenie od nie 

umenia, na druhej strane autor fotografie (a genézy vzniku konečného 

fotografického diela) kladie aj skeptickú otázku o povahe a funkčnosti inštitúcií, 

ktoré rozhodujú o tom, čo je a čo nie je umením, a či práve táto otázka – určenie či 

niečo je umením v konečnom dôsledku rozhoduje o význame umeleckého diela.  

 Je možné povedať, že každý vnímateľ podľa svojej vybavenosti – emocionálnej, 

racionálnej, morálnej, kultúrnej sa pristihoval ( ako to povedal Kuzmány) pri 

svojbytnom vnímaní a pri tej premene (Kellner Hostinský), ktorá v procese vnímania 

komunikovala s jeho vybavenosťou. Aj preto nie je možné očakávať, že všetci 

vnímatelia budú mať v jednotlivých etapách vnímania tohoto diela a procese jeho 

genézy rovnaké predstavy, rovnaké emócie, rovnaké reakcie – pozitívne či negatívne,  

a rovnakým spôsobom sa odohrá ich premena (Kellner Hostinský). Toto umelecké 

dielo, hoci na prvý pohľad akoby bolo samým životom, je tak, ako to povedal S. Štúr 

iba „zmnožením života“ a dielo nie je tvorené na to, aby bolo napodobňované 

v živote. Toto „zmnoženie života“ umeleckým dielom vytváralo metaforu, znak, 

referenciu o zmysle a význame života aj umeleckého diela. 

 Dielo, ktoré sme si vybrali ako ilustráciu našich úvah je hraničné. Priznanie 

„diela“ závisí od inštitúcie (aukcia fotografie) a zároveň videozáznam 

zaznamenáva celý proces genézy umeleckého diela. Mohli by sme teda aplikovať 

Mathauserovu koncepciu a sledovať genézu diela, vznik predmetnosti, jeho 

morfológiu a jeho referenčný rámec5. Mathauser presadzuje tzv. antiilustratívny 

charakter umeleckého diela, čo chce podporiť vysvetlením modelu umeleckej 

situácie, vnútornými väzbami, napätím, otočením energie jednotlivých vrcholov. 

Mathauser vníma pohyb, energiu, zmenu vo vnútri umeleckej situácie. Nechápe ju 

                                           
5 Porovnaj podrobnejšie: SOŠKOVÁ, J. Interpretačné možnosti realistickej koncepcie S. Štúra 
a Mathauserovej koncepcie umeleckej situácie. In: STUDIA HUMANITATIS ARS 
HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. 
IV. KOLEKTIV AUTOR Ů, s. 275–287. 
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ako statickú, jednosmernú. Počíta s participáciou príjemcu a s jeho vedomím, ale 

počíta aj so zmenami a pohybmi vo vnútri umeleckého diela ako modeli 

umeleckej situácie a dodajme aj estetickej situácie. Nami vybraná ukážka je 

bohatou ilustráciou pohybov, o ktorých Mathauser hovorí (oscilácia medzi reálnou 

situáciou a jej transformáciou na umelecký zámer, transformácia reálnej životnej 

situácie na materiál umenia, zmena aktérov situácie z prizerajúcich sa, 

vnímajúcich na materiál diela a na predvádzateľov diela, transformácia reálnej 

životnej situácie a jej materiálov na umelecké (metaforické, referenčné, znakové, 

symbolické) funkcie.  

 Záverom by sme mohli zdôrazniť niekoľko, podľa nás závažných 

zovšeobecnení, týkajúcich sa možností a hlavne odlišností estetického vnímania 

jednotlivých etáp genézy, prezentácie a vnímania umeleckého diela.  

 Každé umelecké dielo prehovára viacero viet a v každej z nich je obsiahnutá 

aj estetická téma. Stručne by sme ich mohli pomenovať takto. Každé umelecké 

dielo hovorí: 1. Ja som umenie ako tvorenie; 2. Ja som dielo; 3. Ja som umelec;  

4. Ja som vnímateľ. Inšpirácia M. Heideggerom6je síce zjavná, ale nám ide o širšiu 

súvislosť. Prvá veta hovorí: ja som umenie ako tvorenie. Ide nám o to, že aj sám 

proces tvorenia umeleckého diela (niekedy mučivý, neradostný, nepekný,) je spätý 

s vnímaním a pristihovaním sa umelca pri vnímaní nielen vonkajšieho sveta, ale aj 

vlastnej estetickej skúsenosti, vlastného vnímania a sebavnímania, vlastného 

„sebapretvoru“7. To, ako dokážeme dešifrovať túto „estetickú“ časť vety je 

záležitosť estetiky, ktorá ale musí intenzívne komunikovať s teóriou umenia 

a dejinami umenia. Sám umelec si nemusí byť v danej chvíli (v čase tvorenia 

diela) vedomý toho, že sa jeho individuálne estetické cítenie a myslenie premieta 

do procesu tvorenia, do výberu materiálu, do spôsobu jeho používania pri tvorbe. 

V našej ukážke je záznam celého procesu genézy umeleckého diela. V genéze sú 

rôzne aspekty tvorenia diela a jeho jednotlivých častí, aktérov, situácií, autorského 

videnia, konečného vzhľadu.   

                                           
6 HEIDEGER, M. Zrození uměleckého díla. In: Orientace, 1968, č. 7–8 
7 Podrobnejšie pozri: SOŠKOVÁ, J. Noetický princíp „videňja“ P. Kellnera Záboja Hostinského 
z pohľadu súčasného esteticko-filozofického myslenia. In: Filozofia a slovanské dedičstvo: 
osobnosti, problémy, inšpirácie. II. Diel, s. 59–67.  
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 Druhou vetou – ja som dielo – je rovnako označená možnosť identifikácie 

estetickej potencie diela ako hotového výtvoru, ktorý je predkladaný na vnímanie, 

cítenie a myslenie iným. Pretože tu pôsobí celostnosť diela, jeho „urobenosť“, 

spôsob usporiadania a stvárnenia materiálu, jeho vecnosť, to, ako je predložené 

vnímaniu a pod. Všetky tieto „oznamy“ majú aj estetickú informáciu v sebe, ktorú 

môže odkrývať a analyzovať estetická teória bez toho, aby si nárokovala na 

usmerňovanie a reglamentovanie tak tvorcu ako aj vnímateľa diela. Ale aj túto 

časť „estetickej vety“ môže odkrývať vnímateľ svojbytne, teda podľa vlastnej 

vybavenosti. Asi by bolo ťažko možné prinútiť ho aby aby myslel, cítil, 

predstavoval si práve to a len toto (čo teoreticky vyskúmala a zdôvodnila 

umelecká kritika, respektíve teória umenia). Druhá veta je podstatne závislá – ako 

sme to mali možnosť vidieť v našej ukážke- od inštitúcie, ktorá sa stáva arbitrom 

nielen umenia, ale aj estetickej potenciality diela ako takého.   

 Tretia veta, ktorú prehovára každé umelecké dielo je veta: ja som umelec. 

Každý vnímateľ prostredníctvom diela a prostredníctvom odkrytia procesu jeho 

tvorenia, jeho urobenosti sa dozvedá o tvorcovi – kým je, ako je, aká je jeho 

estetická vnímavosť a citlivosť. Dielo ako dielo je v každom prípade (zlomyseľne 

povedané) kompromitáciou autora aj z hľadiska jeho estetického cítenia 

a myslenia. V tomto prípade má vnímateľ právo na svoje estetické predstavy  

a názory, má právo mať iné uvoľnené estetické city a predstavy ako sám autor. 

Naša ukážka poukazuje na komplikovanosť, nejednoznačnosť, vrstevnatosť, 

dočasnosť statusu umelca ako tvorcu diela, komplikovanosť jeho estetickej reakcie 

a jeho estetického zámeru v procese tvorenia diela. 

 Štvrtá veta sa týka odkrytia a náhleho „spoznania“ samého vnímateľa umenia 

ako estetického subjektu, pretože každé vnímanie umeleckého diela je 

konfrontované s predchádzajúcou estetickou skúsenosťou vnímateľa, s jeho 

vyspelosťou či nevyspelosťou, s tým, ako je jeho estetická skúsenosť usporiadaná 

alebo nie, s jeho estetickými dispozíciami a mierou ich kultivácie. Štvrtá veta 

hovorí o tom, ako sa vnímateľ „pristihuje“ pri tom, že esteticky vníma, a pritom 

môžu byť odkryté aj do hlbokého podvedomia vytlačené estetické dispozície 

samého vnímateľa. Nazdávam sa, že každý vnímateľ umeleckého diela má právo 

na svoje vlastné predstavy, pocity, emócie, názory, na svoj vlastný dialóg 

s umelcom a s dielom. Nazdávam sa, že je ťažko možné predpisovať vnímateľovi 

čo si má myslieť, čo má cítiť, čo si má predstavovať pri vnímaní umeleckého 
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diela. Tak, ako každé dielo „kompromituje svojho autora“, tak každý estetický súd 

o diele „kompromituje“ svojho vnímateľa. Estetika ako teória podľa môjho názoru 

je disponovaná odkrývať tieto „estetické časti“ spomínaných viet bez toho, aby sa 

dostala do situácie sudcu, inkvizítora, normovateľa, či už voči tvorcovi diela alebo 

voči vnímateľovi diela. Umelecké dielo, ako povedal S. Štúr je zmnožením života, 

ale nie je tvorené na to, aby sme ho napodobňovali. Je tvorené na to, aby sme ako 

vnímatelia odhalili prostredníctvom diela seba ako vnímateľov umenia, svoje 

estetické dispozície.  

 Estetická interpretácia umeleckého diela sa bude zaoberať estetickou 

potencialitou umeleckého diela, estetickou disponovanosťou potenciálnych 

vnímateľov diela. Môže hovoriť o možnosti, o potencialite, ale nemôže hovoriť  

o nespochybniteľných a nutných a navždy platiacich záveroch akceptovaných 

každým vnímateľom a každým autorom diela.  
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Summary 
The author of the paper shows possibilities of aesthetic perception and aesthetic interpretation of 
work of art called Wastedland by Wiko Muniz on the ground of conception of Slovak and Czech 
aestheticians. She has focused on the problem when aesthetic perception of art happen, whether 
when disclosing the existence of the objects (K. Kuzmány) or when art is becoming multiplication 
of life without imitating art in life (S. Štúr) or when the perception of work of art is becoming self-
metamorphosis of perceiver (Kellner Hostinský) or when aesthetic and artistic situation is constantly 
changing (Z. Mathauser) and work of art ceases to be illustrative in nature and refers to the artistic 
and aesthetic values. The author explains the difference between aesthetic and artistic appraisal of 
the work. Aesthetic appraisal of the work is multi-layered: it concerns art as creation, it refers to the 
work itself and its shape is related to aesthetic dispositions of artist as well as aesthetic dispositions 
of perceiver of the work. Aesthetic theory is able to explore and explain aesthetic potentialities in 
every stage of the birth of work, its public presentation and perceiving or even its location in artistic 
institutions but can only talk about possibilities of aesthetic perception and not about necessary 
aesthetic implications of the work.  
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Hledání smyslu v českém okultním myšlení 
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Abstract:  The text is dealing with the issue of the significance of occult thinking especially in 
the Czech occult philosophy of the 20th century. In comparison to the current interpretation of 
magic represented by Samuel Zajíček, and historical approaches by Jan Kefer and Pierre de 
Lasenic paper asks what magic is, what does it mean, and what it can bring people of today. 
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„… neboť praktické předpisy tohoto druhu jsou již jen sekundárním výsledkem 

skutečné hermetické iniciace, bez níž dívá se člověk na celé světy jevů a příčin 

jako na neznámou pevninu, kterou jedni hanobí a jiní se snaží negovati, ať už 

z hlouposti nebo proto, že ji nemohou, nebo neumějí chápati.“ 

Pierre de Lasenic 

 

1. Úvod 
Není příliš vhodné začínat odbornou studii tvrzením, že magie a magické myšlení 

jsou velmi obtížně uchopitelné kulturní fenomény, jejichž studiem se zabývá 

několik vědeckých oborů, nicméně je to holý fakt. Magie je komplikovaný pojem, 

do dnešních dní nesčetněkrát vykládaný a komentovaný, který také není příliš 

vděčný při využití v odborných pracích; pouze proto, že není natolik vědecký, aby 

s ním bylo možné vědecky pracovat, byť se dotýká samotné přirozenosti lidského 

bytí. Magie je soubor „ú čelově orientovaných, kulturně výrazně odlišných praktik 

a jednání, jejichž cílem je dosáhnout na základě specifických představ  

o kauzálních vztazích ve světovém dění a s nimi souvisejících obrazů skutečnosti  

a jejího uspořádání určitou výhodu v obklopujícím přírodním či sociálním 
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prostředí“.1 Antropologové E. E. Evans-Pritchard a C. Lévi-Strauss však vyvrátili 

obecné povědomí o magii panující v západním světě coby nižším stupni myšlení 

souvisejícího s pověrčivostí a okultismem. Dle nich jde o specifický „druh 

poznání a komunikace se světem s vlastními zákonitosmi; rozhodující pro magii je 

uznání objektivního řádu skutečnosti, který magický akt různými způsoby doplňuje 

či modifikuje“.2 Pokud se tedy přidržíme vědeckého určení magie, vychází nám 

několik charakteristických rysů tohoto typu myšlení, rozhodujících pro další 

postup. Magie tedy je: 

a) účelově orientovaná, 

b) prakticky orientovaná, je jednáním, 

c) usiluje o zvýhodnění člověka v okolním prostředí, 

d) druhem poznání. 

 S magií souvisí pojem theurgie (též teurgie), kterou rozumíme součást 

novoplatónské magie, o níž sice víme, že měla pozitivní konotace, čili je 

srovnatelná s bílou magií v duchu tradičního rozdělení, nicméně mnoho pramenů 

pro její studium se nedochovalo. Obecně představovala vyšší stupeň magického 

myšlení, řazenou nad magii přírodní (či přirozenou), a směřující ke kontaktu  

s božskými silami, a jejich využití proti silám zla či čarodějnictví. Obecně lze říci, 

že theurgie pracuje ve prospěch člověka,3 čímž sdílí základní rysy typické pro 

magii, které jsme formulovali. Novoplatónská theurgie byla pokládána za kněžské, 

nebo také hieratické umění a stojí na myšlence podobnosti, sympatie, kdy 

univerzum má být jednou živou entitou, která je prostoupena jedinou Duší.4 

Theurgie je také ryze praktická, založena na praktických rituálech a připomíná tak 

obřadnou magii či náboženský obřad, jelikož je založena na modlitbách, 

zaříkávacích formulích či obětech. Stejně tak je i účelově orientovaná, kdy 

směřuje k přiblížení člověka božskému principu a usiluje o co největší splynutí 

s božskou Duší, sjednocení s božským světem. Pokud princip theurgie 

zjednodušíme, je jejím cílem povznesení člověka na božskou úroveň, na jeho 

                                           
1 Filosofický slovník, s. 253, heslo magie. 
2 Dtto. 
3 Dtto, s. 411, heslo teurgie. 
4 Srov. např. CHLUP, R. Proklos. je zastoupen dualitou jinu a jangu, viz níže. 
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zdokonalení a zdokonalovaní až k prahu nám známého Bytí. 

Tolik klasická formulace magie a magického myšlení. Moderní pojetí magie však 

operuje s teoriemi, které jsou mnohem bližší současnému vědeckému myšlení. 

Tato studie, nazvaná ‚Hledání smyslu‘, má být prolnutím minulého s budoucím, 

prolnutím magie jakožto zkostnatělé archaické dogmatiky a soudobého tendování 

k rozvoji a rozvíjení člověka a společnosti, vědeckého i intuitivního myšlení, 

k budování a tvoření. Touto spojnicí, nosnou ideou a jednotícím prvkem budiž 

myšlenka theurgie, čili směřování k božské podstatě veškerenstva. Představme si 

proto nejprve spolu se Samuelem Zajíčkem, jak vypadá současné vidění magie, 

abychom jej mohli položit do vztahu s vybranými osobnostmi české hermetické 

scény, které spadají do období mezi světovými válkami, a na této komparaci si 

ukázat, jaký je vlastně smysl magického myšlení, proč a jakými cestami magii 

provozovat, a proč ji udržovat v povědomí a tím jí stále dodávat hodnotu. 

 Cílem práce v duchu jejího názvu je ukázat, nakolik a zdali vůbec je magie  

a magické myšlení propojitelné se světem jednadvacátého století a s mohutným 

progresem vědy a techniky, s nímž se denně setkáváme i v běžném životě, a současně 

do jaké míry má magické myšlení místo v životě člověka a co vše mu může 

nabídnout. 

 

2. Současné pojetí magie v české filosofii – Samuel Zajíček 
 Podívejme se nejprve, jak lze o magii a magickém myšlení uvažovat dnes, 

v konotacích současné vědy, kultury i životního stylu. Lze předpokládat, že 

magické myšlení se vyvíjí stejně jako jakýkoliv jiný kulturní fenomén a jistě je 

přinejmenším velmi komplikované (ne-li nemožné), aby si zachovala stejnou 

strukturu, jakou měla v dobách antiky či dalších historických epochách. Pokud má 

theurgie, coby nauka o božském původu vědění a o možnosti se k tomuto pramenu 

všeho poznání navracet, svůj původ v prvních stoletích našeho letopočtu 

v novoplatónské filosofii, bylo by neuvážené, abychom se ji dnes pokoušeli 

uchopit stejně. Jinými slovy potřeby a nároky člověka na prahu třetího tisíciletí 

jsou odlišné od potřeb a tužeb člověka žijícího před dvěma tisíci let, ač jejich 

motivy mohou být srovnatelné. I my se chceme upírat k něčemu vyššímu, i my 

chceme zkvalitňovat naše životy a i my se ptáme po smyslu života. Ale prostředí, 

v němž se výše uvedené odehrává, je jiné a proto by měl být odlišný i přístup 

k magickému myšlení, které existovalo dávno před vznikem filosofie v antickém 
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Řecku a existuje v různých podobách dodnes. 

 Dnes je však nutné doplnit teoretickou rovinu magie, jež stojí stále na velmi 

podobných principech a zákonech, o rozměr praktický, který se bude od historické 

praxe magie lišit. Je proto třeba obrátit se do oblasti praktické či aplikované 

filosofie, v níž teprve můžeme hledat paralely a možnosti, jak pojem magického 

myšlení uchopit a provázat s lidským životem. Jednou z cest je uchopení magie 

jakožto aplikované etiky, jak se o to pokouší Samuel Zajíček, který jasně  

a přehledně kategorizuje magii ve své přednášce Intelektuální reformulace 

magie.5 Magie se podle něj podobá jakémukoliv jinému odvětví lidského umu  

a má několik složek: 

a) První z nich je samotná technika, praktická realizace,  

b) druhá je potom magická teorie a hermetická filosofie, které pro naše magické 

konání podávají zdůvodnění (proč a jak je to správně a proč to nedělat jinak), 

c) třetí rovinou magie je „p ůsobení“6, které může být směřováno jednak vně do 

světa, a jednak dovnitř na subjekt.7  

 Právě tento třetí bod, čili působení na subjekt, nebo také zdokonalování 
sebe sama, je uhelným kamenem učení, které po staletí označujeme jako magii. 

Zajíček magickou práci správně chápe především jako trénink sebe sama.8 Tomu 

odpovídá tradiční (okultistická) definice magie, čili působení ve shodě s vůlí. 

Důvodem magického konání je dle Zajíčka „zdokonalování sebe sama až 

k dokonalosti Dobra“,9 což odpovídá našemu porozumění pojmu theurgie 

v novoplatónském slova smyslu; jde o povznesení se do božských sfér. Trénink 

vůle, kdy je magik schopen uvědomit si nedostatek, který je třeba objektivizovat  

a následně s tímto porozumění problému pracovat na nápravě, je základním 

prvkem magické praxe a magického myšlení vůbec (Zajíček uvádí jako příklad 

obžerství, jehož náprava je zajištěna stejnými principy jako magická evokace).10 

Stejně tak jde o poznávání nových schopností či vlastností, které člověk usiluje 

                                           
5 Viz ZAJÍČEK, S. Intelektuální reformulace magie; In: ZAJÍČEK, S. (ed) Magie dnes, s. 89nn. 
6 Dtto, s. 91. 
7 Dtto, s. 90–91. 
8 Dtto, s. 97. 
9 Dtto, s. 91. 
10 Dtto, s. 97–98. 
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v sobě objevit – v tomto případě jsou duchovní bytosti, které stojí jako předmět 

evokace, personifikacemi lidských kvalit či nedostatků, které mág usiluje zničit, 

změnit či rozvinout. Tím, že pracuje s těmito duchovními bytostmi, pracuje de 

facto sám se sebou, a sám na sobě v duchu alchymistického hesla Ora et labora – 

Modli se a pracuj. Dokonalou metaforu výše uvedeného představuje kámen 

mudrců, jehož příprava a vytvoření představuje práci alchymisty na sobě samém, 

výroba zlata symbolizuje odříkání, pokoru a skromnost, kterých lze dosíci jen tak, 

že se naučíme vzdát hmotného bohatství, abychom nalezli jiné hodnoty, které 

mnohdy mají větší cenu. 

 Magie je tak pro Zajíčka vlastně cestou k blaženosti „v aristotelském slova 

smyslu eudaimonia, (ke) zdokonalování sebe sama až k dokonalosti Dobra“.11 

Není důležité, zdali magie vede ke konání zázraků či k zázračné moci, což jsou 

hlavní předměty kritiky skeptiků vůči magii; důležité je, jak píše Zajíček, že  

„i kdyby nebylo možné dělat zázraky, přesto by magie měla smysl v tom, co 

prokazatelně umí – v kultivování člověka“ ,12 a čímž tedy funguje stejně jako 

aplikovaná psychologie nebo filosofie.13 V tom se magie blíží filosofii taoismu, 

kdy je samotná cesta cílem. Magie je tak vlastně jednáním zaměřeným na cíl, kdy 

jí mohou být alternativami filosofie či psychologie. Rozhodně magie není vědou, 

jež jen z toho principu, že věda eliminuje subjekt a poznání objektivizuje; při 

poznávání v magii je stěžejním zpětné působení na subjekt, tedy na člověka. 

Filosofie je vhodnou alternativou, Zajíček však kritizuje její „prot ěžování logické 

části mysli na úkor ostatních, což vede v lepším případě k zaujetí teoretického 

postoje (odstupu od života) [který jsme my již v úvodu této kapitole zamítli jako 

nedostatečný – pozn. autora], v horším případě k pouhé mnohoučenosti“.14 

Naopak psychologie se zaměřuje především na léčení (ve významu 

psychoterapie), „nejvýznamnějším cílem psychologie je využívat získané znalosti 

ke zvyšování lidské spokojenosti a zdraví“.15 Magii jde ale podle Zajíčka  

                                           
11 Viz ZAJÍČEK, S. Intelektuální reformulace magie. In: ZAJÍČEK, S. (ed) Magie dnes, s. 91. 
12 Dtto, s. 98. 
13 Dtto. 
14 Dtto, s. 106. 
15 Viz PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie, s. 18. 
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„o zdokonalování zdravých lidí, o konkrétní postupy“ .16 Teorie mající ve filosofii 

výhradní postavení, v magii nahrazuje prožívající subjekt, který tvoří uhelný 

kámen magie vůbec. Magie je pro výše uvedené Zajíčkovi praktickou etikou, 

prakticky pojatým etickým systémem, čímž má na mysli „takový obor lidské 

činnosti, jehož těžiště spočívá ve vytváření, experimentálním zkoumání a užívání 

postupů vedoucích k realizaci ctnosti“.17 

 

3. Srovnání s klasiky – Jan Kefer, Pierre de Lasenic 
 Při hledání obdobných tezí v dějinách českého magického myšlení začněme 

Janem Keferem, který patří bezesporu k nejvýznamnějším postavám české okultní 

scény, k nejvýznačnějším českým teoretikům a systematikům magie a okultní 

filosofie.18 Magie se pro Kefera, absolventa filosofie a dlouholetého spolupracovníka 

a později předsedy Universalie, stala životní vášní, i proto jejímu studiu obětoval 

veškerý svůj společenský život. Ač měl přehled o takřka všech významných 

magických soustavách, který shrnul ve své Syntetické magii,19 největší význam viděl 

v theurgii, nejvyšším z okultních učení, která pro něj představuje nábožensko-etický 
nástroj sloužící výhradně k osobní reintegraci, transcendentní re-evoluci  
a povznesení lidstva, jelikož se Kefer velmi vážně zaobíral myšlenkou vybudování 

hermetického vzdělávacího centra určenému praktické výuce.20 Účelem evokace je, 

podobně jako je tomu i v Zajíčkově pojetí, „vytvořit své osobnosti novou skutečnost 

vnímanou jiným způsobem, než vnímá většina lidí“.21 Silný je právě psychologický, 

transpersonální aspekt, což je dáno i stylistickou dikcí Kefera a jeho až mystickým 

stylem vyjadřování, když píše např., že člověk „musí v sobě probuditi, to je evokovati 

ony duchovní složky, které mu umožňují, aby podstaty andělské vpramenily do 

                                           
16 Viz ZAJÍČEK, S. Intelektuální reformulace magie, s. 107. 
17Dtto, s. 109, pozn. 18. A pokračuje: „Zjednodušeně řečeno, tam, kde Aristotelés vyzývá ke 
střednosti, tam praktický etik dává konkrétní návody, jak se naučit tuto střednost vyciťovat.“ 
18Setkali jsme se s ním již v minulém ročníku konference v práci věnované theurgii Agrippy 
z Nettesheimu; ŽATECKÝ, V. Theurgie ve filosofii náboženství Agrippy z Netthesheimu. In: 
Kolektiv: Studia humanitatis – Ars hermeneutica, Metodologie a theurgie hermeneutické 
interpretace IV, s. 453. 
19 KEFER, J. Syntetická magie. 
20 ŽATECKÝ, V. Theurgie ve filosofii náboženství Agrippy z Netthesheimu; s. 456–457.  
21 Dtto. 
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podstaty lidské a aby člověk byl zaměřen k nesvětelným sférám natolik, že věci 

duchovní budou mu skutečnější než světy hmotné“,22 čímž nám připomíná zásadní 

myšlenku theurgie, ale i fakt, že se veškeré magické procesy dějí primárně v mysli 

operatéra, mága, dějí se uvnitř lidského ducha. Je to v nás samotných, kde se 

střetáváme s božským světem, čímž lze (byť zjednodušeně) říci, že magické myšlení 

a magie jako taková spadá metodologicky do oblasti psychologie.23 „ Člověk je 

myslící tvor; všechny impulzy vnitřní i vnější se projevují myšlenkou a soubor 

myšlenek je plodem jeho života, souhrnem toho, co v něm bylo vytvořeno přírodním 

děním, i toho, jak tato dění svým mozkem zpracoval; je souhrnem, kterým působí 

mimo sebe sama do všech úrovní bytí i do těch, o nichž snad ani netuší“,24 píše Kefer 

ve své Theurgii a dodává: „ Člověk mění vírou, vedenou myšlenkou, svou vůli ve 

fascinaci, která není z tohoto světa a tvoří sobě a svým činům světy své víry (…)“.25 

Veškeré projevy vnitřního světa člověka, tedy myšlení, chtění, cítění atd. emanují 

z našeho nitra do vnějšího světa, ať živého či neživého. Velmi správně zde Kefer 

ukazuje totéž co Zajíček ve své přednášce o osmdesát let později, totiž že projevy 

lidského ducha jsou tvořeny naše světy, kultura a naše životní prostředí, vše je 

výsledkem lidského chtění, vůle, myšlení. Zjednodušeně a poněkud nadneseně 

můžeme říci, že na magii není nic magického (což je fakt, na nějž upozorňoval už 

Lévi); vše od každodenních úkonů po vrcholné objevy vědy je projekcí souhry víry  

a vůle, dvou základních magických principů a současně dvou nejvýznamnějších 

objektů psychologie.26 
 Pokud je Jan Kefer nejvýznamnějším z českých hermetiků, pak Petra 

Kohouta, píšícího pod pseudonymem Pierre de Lasenic, můžeme označit za 

nejkosmopolitnějšího z osobností českého magického myšlení. I Petr Kohout 

usiloval ve svém díle o rozvoj člověka, na rozdíl od Kefera však nalezl sebe sama 

v oblasti staroegyptské mytologie a tzv. magie ohně, což mělo za následek  

i odvrácení se od Universalie a založení Horev klubu. V definici magie  

                                           
22 Viz NAKONEČNÝ, M. Lexikon magie, s. 167. 
23Potažmo tedy i (praktické) filosofie, jelikož psychologie se vyděluje právě z filosofie jako 
samostatná disciplína až na konci 19. století. 
24 Viz KEFER, J. Theurgie, s. 9. 
25 Dtto, s. 12. 
26 Srov. PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie, 75nn. 
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a magického myšlení se od Kefera příliš neliší, píše: „Uměním vyššího stupně jest 

magie; její adept evokuje absolutno uměním a umění absolutnem, mluví obrazem 

k Bohu a Bůh mluví k němu v obrazech. Má techniku metafysické řeči a ducha má, 

jenž chápe. Evokuje universální světlo v ohnisku svého absolutna, aby jím znovu 

tvořil a evokoval podle své vůle. Proto řecký termín ‚teurgie‘ – jímž se rozuměla 

část cesty adeptů, není blasfémií, ani opisem, jak by se snad mnozí z laiků 

domnívali. Jest jen jedno Světlo, kterým adept tvoří, aby stvořeným formuloval 

jeho analogie: co, a jak tvoří a působí, jest věcí jeho svědomí a krajní 

zodpovědnosti, vždy úměrně vyvinuté s jeho poznáním“.27 I Lasenic vidí v jádru 

magie základní psychické pochody člověka, o čemž svědčí ve svém patrně 

nejvýznamnějším díle Hermetická iniciace universalismu. S odvoláním na jiné 

klasiky se drží zaběhnuté dikce, kdy poněkud zjednodušenou, rozuměj 

nevědeckou formou, lokalizuje psychicko-magické pochody člověka. Lasenic 

rozeznává několik funkcí „lidské psychy“: 

a) „ Člověk vnímá jevy světa fyzického, který se ale může zrcadliti ve svém stínu 

a vyvolávati seance představ a fantómů; tj. nižší, spontání forma neuvědomělé 

paměti.“ 

b) Jestliže je tato paměť „nabita intensivní formou, může proniknouti střediskem 

intelektu, je porušiti, nebo ovlivniti a odtud pak, procházejíce dále, působiti na 

celý fysický a mentální stav člověka“ .28 

 Na tomto základě Lasenic dále formuluje teurgickou vizi, kdy se středisko 

intelektu pojí s centrem paměti, které koresponduje se světem intelektu, tedy 

světem Božským. K tomu přistupujeme prostřednictvím živoucích bytostí, 

zejména člověka; ten je pojítkem „mezi Světlem Nestvořeným a světy, jež sám 

z něho stvořil“ .29 Všimněme si, že z této krátké ukázky Lasenicova textu plyne 

silné převedení procesu vnímání do okultní podoby, což je vlastnost společná 

mnoha okultním filosofům. Pokud bychom rozlišili dvě stránky této věci, tedy 

religiózní pohled na svět a antropologicko-psychologický pohled na člověka, jež 

magické myšlení a okultní filosofie mísí do výsledného korelátu, dostaneme se 

                                           
27 LASENIC, P. de. Hermetická iniciace universalismu na základě systému rhodostaurického, s. 66. 
28 Dtto, s. 78. 
29 Dtto, s. 79. 
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velmi blízko v pohledu humanitní vědy. Co se týká rozvoje lidských duševních 

mohutností, jednak vyplývají s potřeby korespondence s astrálním světem, o níž se 

mluví v úryvku výše, jednak jej Lasenic vyjadřuje explicitně ve svých 

rozhovorech s Vladislavem Kuželem. Základem je pro Lasenica „ řízení  

a ovládání světa“ , k němuž vedou dvě cesty, z nichž ta první je aktivní, „která 

v postupném výcviku člověka a celou jeho bytost pro tyto věci připraví, tedy cesta 

magická, na které člověk víceméně ‚může, co chce‘“.30 Lasenic je však mnohem 

upjatější ve svých myšlenkách, než volnomyšlenkářský Kefer, stejně jako byl ve 

svém životě, kdy si cestu razil heslem ‚účel světí prostředky‘.31 Jádro jeho tezí je 

však slučitelné s myšlenkami jeho přítele Kefera, tak i se současným pojetím 

Samuela Zajíčka. 

 Jak je jistě z tohoto drobného reprezentativního vzorku patrné, tendence 

k rozvoji člověka formou magického myšlení a současně silné vazby na 

psychologické cítěná jsou v českém prostředí viditelné již v minulém století. Byť 

v rozdílné kvalitě. 

 

4. Hledání „smyslu“ v „cestě člověka“ 
 Snad je z výše uvedeného dostatečně zřejmé, že okultní filosofie pěstovaná 

v českém prostředí, směřuju jak ve své historické podobě, tak i v současné reflexi, 

zejména k rozvoji člověka. Téma zušlechťování, ať již fyzické či fyziologické, či 

duchovní a duševní, se stává středobodem okultního myšlení a současně také 

výchozím prvkem pro uchopení okultní filosofie ve vztahu k soudobé vědeckosti. 

To je snad z našeho zaujetí jak pro Zajíčkovo argumentování, tak i pro myšlenky 

klasiků, patrné. Vraťme se však ještě na chvíli k Janu Keferovi. Ten ve své 

Syntetické magii představuje dvaadvacet (počet karet Velké arkány tatotu) 

vlastností a schopností mága (které přejímá od francouzského mága a okultisty 

Eliphase Léviho), z kterého je patrné, k jakým odvětvím okultní filosofie 

inklinuje. Pro nás je směrodatných několik bodů: 

- „Nezná zármutku ani bázně“  (tj. je psychicky vyrovnaný) 

                                           
30 Viz KUŽEL, V. Hovory s Lasenicem, s. 138. 
31 Viz NAKONEČNÝ, M. Novodobý český hermetismus, s. 149. 
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- „Zlým mocnostem vládne a peklo mu slouží“ (tj. je silný ve své morální 

integritě) 

- „Jest pánem života a zdraví svého i jiných“ (tj. orientace v medicíně, 

zdravovědě, biologii a léčení) 

- „Nalezl kámen mudrců“  (tj. nalezení sebe sama, alchymická symbolika 

primárně odkazuje k práci na sobě a rozvoji svých schopností, spěje k duchovní 

přeměně a duševnímu růstu) 

- „Krotí i nejdivočejší zvířata a zná slov, jež usmrcují hady“ (tj. zná etologii, 

v přenesené rovině odkazuje k rétorice, umění konverzace či slovní manipulace) 

- „Bez přípravy a studia dovede moudře mluviti o všech záhadách a zná 

tajemství, jak slovy uchvátiti srdce“ (tj., ovládá rétoriku i logické a analytické 

myšlení, psychologické dovednosti) 

- „Na první pohled pozná hlubiny duše“ (tj. opět vztah k psychologii) 

- „P ředvídá vše budoucí“ (tj. opět vztah k psychologii) 

- „Dovede každému poskytnouti nejúčinnější útěchu a radu“ (tj. ovládá 

terapeutické myšlení, duchovní vhled, empatii, přímý odkaz na psychoterapii) 

- „P řekonává protivenství bez boje“ (tj. ovládá umění rétoriky či 

přesvědčování, opět oblast psychologie či filosofie) 

- „Krotí lásku a nenávist“ (tj. mravní a etické myšlení, duchovní integrita)32 

 Všechny tyto vlastnosti, v Keferově jazyce znějící mysticky, ale převedeny do 

dnešních termínů, odkazují k potřebě vzdělání a vzdělávání se, k rozvoji jak 

tělesnému, tak i (zejména) duševnímu. Dějinný pohled věnovaný okultnímu myšlení 

obsahuje následovnou jednotící linku pro uchopení magického myšlení, kdy jsme 

rozborem české okultní filosofie dospěli k takřka jednotnému stanovisku – magie, 
magické myšlení či okultní filosofie je souborem předpisů, rad a návodů, jak  
a proč rozvíjet a zdokonalovat člověka (a potažmo celou společnost). K tomu nám 

může nejvíce napomoci vazba na filosofii a psychologii, které mají s okultní filosofií 

mnohé společného, a v rozporu se Zajíčkem musíme říci, že ji mohou nahradit. 

Z filosofického hlediska se rozvoji člověka lze věnovat například z pozice 

                                           
32 Viz KEFER, J. Syntetická magie, srov. ŽATECKÝ, V. Možnosti a limity magického myšlení 
pro rozvoj člověka. In: ŠKABRAHA, M. a kol.: Limity vědeckého poznání, s. 76. 
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transgrese člověka33, kdy je zde myšlen rozsáhlý obor na pomezí etiky, medicíny, 

filosofie, přírodních věd a kognitivní vědy zabývající se rozvojem a rozšiřováním 

člověka, ať už z pozice genové manipulace, neurotransplantace či neurostimulace, 

psychosomatické manipulace či pomocí čistě psychologických cest, mezi něž lze 

zahrnout například hypnózu. Ať již z pozice biologie či chemie, medicíny či 

techniky, ať už zásahem do neurologie člověka či z pozice informatiky pomocí 

kyborgizace člověka. Marek Petrů, který je jedním z průkopníků daného pohledu, se 

ptá proč vylepšovat a rozvíjet člověka, ale dává i mnoho podnětů k tomu, jak  

a jakými cestami to učinit. 

 Z pohledu psychologie se nabízí cesta transpersonální psychologie, která také 

usiluje o rozvoj člověka, byť studuje zážitky mimosmyslového vnímání, 

rozšířeného vědomí, které se projevuje „v r ůzných formách mystických zkušeností, 

zážitků transcendence, jako vystupňované vnímání, atd.“.34 Inspirativní mohou být  

i cesty usilující o nalezení harmonické koexistence člověka a přírody, což si dnes 

vysloužilo přízvisko „zelená psychologie“, nebo osobnosti New Age hnutí, které 

stojí na pomezí esoterického a vědeckého pohledu na svět jako je například fyzik 

Fritjof Capra. Cest, kterými se lze vydat, aniž bychom šli cestou magického 

myšlení, je mnoho.35 

 Zajíček má dle našeho soudu ve své přednášce ještě jeden prohřešek, a to 

vůči léčení. Ano, magické myšlení a okultní filosofie nás vedou především 

k rozvoji člověka, je to základním cílem. Ale co se děje ve chvíli, kdy chceme 

pracovat s někým, kdo není dokonale zdravý. Když chceme na teurgickém 

novoplatónském žebříku posouvat k vyšším sférám někoho, kdo touží a chce, ale 

díky roztodivným překážkám nemůže. Magie chce léčit a musí v první fázi léčit, 

čímž ji lze jednak zařadit opět na úroveň psychologie (s mohutnou filosoficko-

religionistickou základnou). Přírodní léčení, hermetická léčba a další oblasti, jsou 

mohutnou součástí okultní filosofie, magie, a není možno je apriorně z tohoto 

celku vydělit a říci, že magie nechce léčit. Ba naopak.36 

                                           
33 PETRŮ, M. Možnosti transgrese. 
34 Viz PLHÁKOVÁ, A. Přehled dějin psychologie, s. 51. 
35 Srov. ŽATECKÝ, V. Limity magického myšlení pro rozvoj člověka. In: ŠKABRAHA, M.  
a kol. Limity vědeckého poznání, s. 77. 
36 LASENIC, P. de Hermetická iniciace universalismu na základě systému rhodostaurického, s. 53–63. 
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 Z výše uvedeného plyne, že magické myšlení, přestože jej můžeme chápat 

jako praktickou etiku spolu se Zajíčkem, lze nahradit právě obory, které Zajíček 

vylučuje – filosofií i psychologií. Ale stejně jako jsme si dodnes v našem 

racionalizovaném světě přidrželi mýty a pohádky, měli bychom si na poli filosofie 

a psychologie přidržet magické myšlení a okultní vidění světa; jistě může být 

mnohdy minimálně podnětným pohledem do jiných, iracionálně viděných oblastí 

vědy i života. 

 
5. Dovětek 
 Jednotlivé myšlenkové obrazy, s nimiž pracujeme v tomto textu, se objevují 

napříč filosoficko-náboženskými systémy světa. V mnoha nacházíme myšlenky  

o rozvoji a cestě člověka, a patrně ani nemůže být divu, že se tedy nalézají  

i v takovém konglomerátu, jako je již několik tisíciletí pěstovaná magie ve všech 

myslitelných podobách. Není však patrně systém, který by tyto teze vykresloval 

jasněji nežli taoismus. Taoistická etika je nesmírně komplexním učením, pracující 

s velice podobnými termíny a zákony, s jakýmiž pracuje magické myšlení 

západního světa. I ona operuje se zušlechťováním vnitřní alchymie člověka, kdy 

žák v sobě musí vydestilovat zlatý elixír, představující jeho duchovní růst.37 

Vladimír Ando například o taoistické etice píše, že její praktický dopad „můžeme 

charakterizovat jako dvojí: Na jedné straně silně motivuje jedince k vlastnímu 

zušlechťování a eliminování egoistických osobnostních tendencí, protože z těchto 

protikladných modelů chování učinila prostředek, resp. překážku dosažení spásy – 

jež je přitom ústředním motivem k praktikování taoistické věrouky vůbec. 

Současně právě tím, že formuje neegoistické osobnosti, jejichž jednání není 

primárně motivováno materiálním či jiným světským prospěchem, a vede je 

k toleranci, mírumilovnosti a potřebě konání dobra, je působnost taoistické 

komunity ve společenských vztazích ve svém celku jednoznačné pozitivní.“38 Pro 

západního člověka žijícího v mcdonaldizovaném světě jsou však takovéto 

myšlenky dnes hudbou velmi vzdálenou… Přesto taoismus zůstává myšlenkovým 

                                           
37 ANDO, V. Taoismus. In: KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, B. (ed.): Základy asijských náboženství, 
2. díl, s. 60nn. 
38 Dtto. 
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systémem, s nímž lze ruku v ruce hledat a najít smysl magického myšlení a okultní 

filosofie. 

 Stejně tak zmínku o transpersonální psychologii taktéž najdeme prakticky 

v každé učebnici daného oboru, přestože stojí na samotném okraji zájmu 

odborníků a z plejády psychologických oborů a větví je vylučována. Zcela totožně 

se tomu má s magickým myšlením – pro svou nižší logickou strukturovanost, než 

je tomu u současného (přírodo)vědeckého myšlení, je vědci vylučována, případně 

nahlížena s despektem. Ale ani tento nezájem nesnižuje její evidentní touhu být 

vidět. Zosobnělou touhu člověka dosahovat se po něčem, co jej překračuje. Tato 

touha, stát se něčím více než jsme dosud, je jedním z nejsilnějších motivů k životu 

vůbec, je smyslem života mnoha z nás, důvodem k praktikování náboženství i víry 

jako takové. Věříme, protože tušíme, že existují možnosti, jak být lepší ve všech 

myslitelných ohledech, jako lidstvo i jako jednotlivci po této cestě k rozvoji stále 

již od pradávna kráčíme a směřujeme tak k božským ideálům v duchu 

novoplatónské theurgie, jež jsme si kdysi dávno stanovili. Magické myšlení, 

přestože to stále není zkostnatělý historický artefakt, nám může posloužit 

přinejmenším jako motor k tomuto konání, jako nepřeberná studnice nápadů, kudy 

na cestě ke zdokonalení nás samotných vydat. A v tom tkví její smysl. 
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Jedním z nejvýraznějších konceptů současné literární vědy je sémantika možných 

světů fikce. Její doménou je poetika vyprávění,1 předmětem její polemiky 

především mimetická sémantika, která referenci uměleckého textu redukuje na 

reprezentaci reálného světa, či sémantika strukturální, jež referenci pomíjí zcela.2 

Fikci nechápe v intuitivním významu jako výmysl, ale jako autoreferenční znak,3 

                                           
1 Úsilí Miroslava Červenky rozšířit teorii fikčních světů i na oblast lyriky je spíše výjimkou (viz 
ČERVENKA, M. Fikční světy lyriky). 
2 K polemice s mimetickou teorií viz např. Prolog Doleželovy Heterocosmicy, k polemice se 
strukturalismem viz první kapitolu Pavelovy knihy Fikční světy. 
3 Dorrit Cohnová v první kapitole své knihy Co dělá fikci fikcí definuje fikci jako „nereferenční 
narativ“. Volím definici „autoreferenční znak“ z toho důvodu, že jednak omezení fikce na 
narativní žánry je velmi sporné (viz ČERVENKA, M. Fikční světy lyriky, s. 713–719; explicitní 
odmítnutí takového omezení však lze najít např. i u Lubomíra Doležela: „narativnost [...] není 
kritériem pro rozlišení fikce a nefikce“ – DOLEŽEL, L. Heterocosmica, s. 39), adjektivum 
autoreferenční, které Cohnová rovněž používá, pak podle mého názoru lépe vyjadřuje 
zamýšlený význam: fikční text referent nepostrádá (jak by mohl sugerovat výraz 
„nereferenční“), nýbrž podle Cohnové „samo fikční dílo vytváří svět, k němuž referuje, 
samotným tímto referováním“ (COHNOVÁ, D. Co dělá fikci fikcí, s. 27). 
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tzn. takový text, film či třeba komiksový příběh, který neusiluje o reprezentaci 

reálného světa, ale projektuje svět možný. Fikční svět definuje jako „malý možný 

svět tvarovaný specifickými globálními omezeními a obsahující konečný počet 

spolumožných jedinců“ (Doležel).4 – Teorie možných světů fikce, jak ji v českém 

prostředí známe především z textů Lubomíra Doležela, ale také Dorrit Cohnové, 

Thomase Pavela, Ruth Ronenové či Nancy Traillové, prokázala, že může být 

pozoruhodnou a analyticky produktivní literární sémantikou. Může být také 

produktivní interpretační strategií?  

 Nadějná očekávání vzbuzuje především Prolog Doleželovy Heterocosmicy 

(1998),5 v němž je sémantika možných světů fikce prezentována jako alternativa 

mimetické interpretace. Ta podle Doležela spočívá v referenční redukci 

uměleckého díla na reprezentaci reálného světa: „Mimetická doktrína je základem 

populárního způsobu čtení, jenž přeměňuje fikční osoby v živé lidi, imaginární 

prostředí ve skutečná místa, vymyšlené příběhy v události skutečného života. 

Mimetické čtení, které praktikují naivní čtenáři a posilují žurnalističtí kritikové, 

patří mezi nejprimitivnější operace, jichž je lidská mysl schopna: obrovský, 

otevřený a zvoucí fikční vesmír se scvrká na model jednoho světa, na skutečnou 

lidskou zkušenost."6 V nejpřímočařejší, resp. nejnaivnější podobě poměřuje 

mimetické čtení vyprávěný příběh reálnými událostmi – neváhá „informace“ 

absentující v daném uměleckém díle doplňovat z jiných zdrojů a informace 

zobrazené poměřovat tím, do jaké míry reprezentují realitu pravdivě a přesně: 

stížnosti na to, že určitý historický román nezobrazuje určitou bitvu v souladu se 

skutečností nebo že autor a zároveň hrdina svého románu zkreslil reálné události 

svého života, patří do tohoto naivně-mimetického řádu interpretace a hodnocení.  

 V literární kritice není snadné najít příklad takového čtení – pro všechny 

podoby moderní literární vědy je totiž jen výsledkem neporozumění jazyku umění, 

                                           
4 DOLEŽEL, L. Heterocosmica, s. 33. 
5 Heterocosmica vyšla anglicky roku 1998 (česky r. 2003 v autorově překladu), řadu tezí 
z Prologu však Doležel formuloval už dříve – viz např. jeho příspěvek z Nobelova symposia  
o možných světech, konaného v roce 1986 (viz DOLEŽEL, L. Možné světy a literární fikce), či 
studii „Mimesis a možné světy“ z roku 1988 (publikovanou česky v překladu Petra Kaisera v r. 
1997 v časopise Česká literatura).  
6 DOLEŽEL, L. Heterocosmica, s. 10. 
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pro který jsou dokumentárnost, autenticita či pravdivost v tom smyslu, ve kterém 

je požadujeme od textů vědeckých nebo publicistických, pouze možnými, nikoli 

povinnými rysy sémiotiky uměleckého díla; přímočaré ztotožňování fikce 

s realitou proto lze zaslechnout spíše ve výpovědích čtenářů, kteří mají k umění  

a jeho reflexi vzdálený vztah a při setkání s uměleckým textem, který se zdá 

zobrazovat skutečné postavy a události, bezděčně „přepnou“ do modu faktuálního 

čtení. Snadné je naopak najít příklad jiného typu mimetického čtení, který pro 

Doležela reprezentuje kniha Ericha Auerbacha Mimesis (1946). Auerbachův 

přístup k literatuře je výrazem nikoli již naivně nepoučeného, ale naopak velmi 

silného interpretačního paradigmatu, který Doležel nazývá univerzalistickou 

mimetickou interpretací. Je pro ni charakteristické sémantické zobecnění směřující 

od světa zobrazeného v uměleckém textu ke světu reálnému: fikční jednotliviny 

pro něj již zpravidla nereprezentují autonomně jsoucí reálné jednotliviny, ale 

reálné obecniny – jsou reprezentanty „psychologických typů, společenských 

skupin, existenčních nebo historických podmínek.“7 Doležel vybírá 

z Auerbachovy knihy příklady, které mají tuto interpretační strategii doložit: 

„Nejen Sancho, ale také Don Quijote se jeví jako osoby, které reprezentují tehdejší 

španělský život… Sancho je vesničan z La Manche a Don Quijote je… malý 

venkovský šlechtic, který pozbyl rozumu […] V jejich nudě [nudě de la Molových 

hostů v Stendhalově románu Červený a černý – pozn. LD] jsme konfrontováni 

s politickým a ideologickým jevem období restaurace […] Tento román [Paní 

Bovaryová – pozn. LD] je zobrazením celé lidské existence, která nemá 

východiska […] Jsou v něm [v Zolově Germinalu – pozn. LD] pasáže, které… 

vykreslují se vzornou jasností a jednoduchostí situaci probuzení čtvrtého stavu“.8 

V čem spočívá pochybenost takové interpretace? Podle Doležela „literatura, stejně 

jako jiná umění, je silou individualizace, která čelí univerzalizujícímu tlaku 

jazyka, zvyků, společenských zobrazení. Univerzální mimetická interpretace 

zbavuje fikční jednotliviny jejich individuality a zařazuje je pod jednu ze svých 

apriorních kategorií. Čeho fikční literatura dosáhla, to univerzalistická mimetická 

interpretace ničí. Pochybenost praxe univerzalistické mimeze se projeví zvlášť 

                                           
7 DOLEŽEL, L. Heterocosmica, s. 22. 
8 Dtto, s. 22–23. 
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zřetelně, jestliže si uvědomíme, že interpret tu provádí dvojí operaci. Nejdříve 

používá vybraný interpretační systém (ideologický, psychologický, sociologický 

apod.) k tomu, aby přepsal skutečnost do jeho abstraktních kategorií; potom těmto 

kategoriím přiřazuje fikční jednotliviny, které mají být interpretovány. Protože 

jedna a táž osoba jak kategorizuje skutečnost, tak přiřazuje fikčním jednotlivinám 

tyto kategorie, nemůžeme se divit, že univerzalistické interpretace jsou vždycky 

úspěšné.“9 

 Sémantika fikce, která má být alternativou mimetické sémantiky, chápe fikční 

jednotlivinu nikoli jako zobrazení reálné jednotliviny, ani jako reprezentaci reálné 

univerzálie, ale jako svébytnou entitu konstruovanou recipientem na základě textury 

uměleckého díla. Zdůrazňuje fundamentální ontologickou diferenci mezi realitou  

a fikcí: reálná entita je ve své existenci nezávislá na aktu reprezentace, fikční entita 

naopak vzniká až na základě textového média v aktu čtení – reprezentace zde 

předchází referenci. Zatímco výhradním zdrojem poznání fikčního referentu je fikční 

znak, reálný referent obvykle (či alespoň potenciálně) lze poznat i na základě jiných 

faktuálních reprezentací, či dokonce bez znakového zprostředkování: zatímco mé 

poznání Flaubertovy Emy Bovaryové je zcela omezeno na Flaubertův text (jakákoli 

filmová Ema Bovaryová, projektovaná čtenářem na základě filmového média, je tak 

již jinou bytostí, přestože bude mít mnoho společného se svým předobrazem – 

s Emou z Flaubertova románu), mé poznání současného českého prezidenta není 

omezeno na jediný zdroj (mohu se obrátit k nespočtu jiných, neustále přibývajících 

textů, ale také rozhovorů, fotografií, filmových reportáží, ve kterých promlouvá či 

které jej zobrazují; mohu se s ním také pokusit osobně setkat). Bytí fikční entity je 

v tomto ohledu radikálně odlišné od bytí entity reálné a neexistuje nic jako entita 

polofikční či trochufikční,10 což zdůvodňuje onen příkrý protiklad: fikční František 

Drtikol z Němcova románu Dějiny světla je sice s reálným Drtikolem svázán 

vztahem, který Doležel nazývá „mezisvětovou totožností“,11 jejich ontologický status 

je však odlišný. Fikční svět má z důvodu své specifické existence také specifickou 

                                           
9 DOLEŽEL, L. Heterocosmica, s. 23. 
10 „[...] žádný text nelze chápat jako více či méně fikční nebo více či méně faktuální, ale že jej 
čteme buď v jednom, nebo v druhém klíči – stručně řečeno, [...] fikčnost není otázkou míry, ale 
druhu [...]“ (COHNOVÁ, D. Co dělá fikci fikcí, s. 53). 
11 Viz DOLEŽEL, L. Heterocosmica, s. 31. 
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povahu: na rozdíl od reálného světa je neúplný, závislý na možnostech a limitech 

sémiotického materiálu utvářejícího artefakt. Nezávislý je naopak na konturách světa 

reálného – má svůj vlastní řád, který může být odlišný od řádu reálného světa. 

Přestože je fikční/faktuální status textu12 zpravidla odvozen od jeho vlastností, 

v konečné instanci je rozhodující pragmatický kontext, na základě kterého je určitý 

text čten:13 evangelia, Dalimilovu kroniku, Máchův deník, Vaculíkův Český snář  

a nakonec v principu jakýkoli text lze číst jako faktuální i fikční. Skutečnost, že nad 

většinou faktuálních čtení uměleckých textů bychom si jen mlčky poklepali na čelo, 

na realitě této možnosti nic nemění. 

 Fikční čtení, jak jej praktikuje Lubomír Doležel v analytických kapitolách 

Heterocosmicy, se soustředí na strukturu fikčního světa narativních literárních děl. 

Na vybraných textech zkoumá narativní možnosti vztahu člověka a přírody, akce  

a interakce fikčních osob, jejich duševní činnost i konání, globální řád fikčního 

světa či vztah mezi texturou a zobrazeným světem. Doleželovo úsilí číst svět díla 

nikoli jako reprezentaci reality, ale jako projekci fikčního světa, příznačně 

dokládají následující věty ze stránek věnovaných analýze díla Milana Kundery: 

„Společenskou základnou Kuderova fikčního vesmíru jsou poválečné dějiny Čech, 

či přesněji řečeno Čechů uvnitř i vně Čech. Avšak kdo by tvrdil, že Kunderovy 

povídky a romány jsou zprávy o veřejném a soukromém životě Čechů 

v poválečném období, projevil by stejnou mimetickou naivitu jako ten, kdo tvrdí, 

že Praha je kafkovské město. Kunderův vesmír je soubor možných světů, v nichž 

jejich tvůrce experimentuje se svým tématem a zkoumá jeho tvárnost.“14  

 Ani Erich Auerbach však ve své Mimesis neopomíjí svět zobrazený dílem – 

charakteru zobrazení tohoto světa (tj. otázce co a jak je v textu zobrazeno) naopak 

věnuje důkladnou pozornost, byť jeho analytické nástroje jsou skromnější  

                                           
12 Terminologie sémantiky možných světů není ustálená, Lubomír Doležel v této souvislosti 
rozlišuje „texty, jež svět zobrazují (Z-texty), a texty, jež svět konstruují (K-texty). Aktuální svět 
existuje před textotvornou činností a nezávisle na ní. Zobrazující texty znázorňují aktuální svět; 
poskytují nám informaci o něm v podobě zpráv, popisů, hypotéz apod. Konstrukční texty 
předcházejí světům; textotvorná činnost tu povolává světy do existence a určuje jejich struktury. 
Fikční texty jsou zvláštní kategorie K-textů a jejich opozice k Z-textům spočívá v rozdílných 
pravdivostních podmínkách [...]“ (DOLEŽEL, L. Heterocosmica, s. 37). 
13 Viz RONENOVÁ, R. Možné světy v teorii literatury, s. 104–114. 
14 DOLEŽEL, L. Heterocosmica, s. 99. 
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a intuitivnější, než jaké rozpracovávají a aplikují teoretici možných světů fikce. 

Věta o Paní Bovaryové, Doleželem citovaná jako typický příklad univerzální 

mimetické interpretace, působí v kontextu Auerbachova textu jako běžné 

interpretační zobecnění, které se ptá na obraz člověka a světa projektovaný (nikoli 

nutně na lidský typ reprezentovaný) dílem.15 Pasáže, které by Doležel mohl 

charakterizovat jako výraz interpretace pseudomimetické, jejíž pochybenost 

nespočívá v redukci fikčních jednotlivin na reálné jednotliviny či obecniny, ale 

v předpokladu, „že fikční jednotliviny nějak existují před aktem zobrazení“  

a autoři, „kteří k nim mají privilegovaný přístup, o nich podávají zprávu, popisují 

je, zadržují informace o nich nebo sdílejí svou znalost se čtenáři“, 16 by bylo možné 

bez podstatné ztráty smyslu převést do řeči blízké současné naratologii či 

sémantice možných světů fikce. Například v závěrečné kapitole, věnované 

především próze Virginie Woolfové K majáku, Auerbach píše: „Spisovatel jako 

vypravěč objektivních skutečností ustupuje zcela do pozadí; takřka všechno, co se 

říká, jeví se jako odraz ve vědomí románových postav. Jedná-li se například o dům 

nebo o onu švýcarskou služku, nepředávají se nám objektivní znalosti, jež má 

Virginia Woolfová o těchto předmětech své tvůrčí fantazie, nýbrž to, co si 

v určitém okamžiku o tom myslí a cítí paní Ramsayová. Rovněž se nám nesděluje, 

co ví Virginia Woolfová o bytosti paní Ramsayové, nýbrž sděluje se nám, jak se 

odráží tato bytost a její působení v různých postavách románu [...]. To jde v naší 

ukázce tak daleko, že se zdá, jako by nějaký bod mimo román, z něhož by se 

postavy a události románu pozorovaly, vůbec neexistoval a stejně tak jako by 

neexistovala žádná objektivní skutečnost odlišná od toho, co obsahují vědomí 

                                           
15 Auerbach zde cituje a detailně interpretuje scénu, ve které sedí Ema se svým manželem  
u stolu: „Scéna předvádí muže a ženu u stolu, nejvšednější situaci, jakou si lze představit; v literatuře 
by bývala dříve myslitelná jen jako součást frašky, idyly, satiry. Zde je obrazem stísněnosti. A to 
nikoli stísněnosti momentální a přechodné, nýbrž chronické, naprosto ovládající celou jednu 
existenci, existenci Emy Bovaryové. Později sice následují nejrůznější události, i milostné příběhy, 
ale nikdo nebude moci spatřovat v této scéně u stolu ani zdaleka expozici nějakého milostného 
příběhu a nikoho ani nenapadne označit Paní Bovaryovou vůbec jako milostný román. Tento román 
je zobrazením celé jedné bezvýchodné lidské existence, a naše partie je část tohoto zobrazení, která 
však již implikuje celek.“ (AUERBACH, E. Mimesis, s. 432) 
16 DOLEŽEL, L. Heterocosmica, s. 24. 
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jednotlivých postav románu.“17 Auerbachovy formulace skutečně sugerují 

představu, že svět zobrazený ve Woolfové próze existuje nezávisle na aktu 

zobrazení, a to v tvůrčí mysli autorky, která nám o něm „nepředává objektivní 

znalosti“, ale ukazuje jej pouze z perspektivy vnitřního světa paní Ramsayové. 

„Autor fikce je kronikář fikčních říší. Existence těchto říší se předpokládá, aniž by 

byla vysvětlena. Jako teorie fikčnosti je pseudomimeze prázdná“,18 píše Doležel. 

Nevysvětlený předpoklad autonomní existence fikčního světa v autorčině mysli se 

však zde ukazuje jako nepříliš podstatný, neboť na jádru sdělení (které by teoretik 

fikce popsal spíše v pojmech narativních způsobů či fokalizace) by předpoklad 

opačný neměnil vůbec nic. Je spíš figurou charakteristickou pro jistý styl psaní  

o literatuře, figurou, která nemusí mít nutně zásadní teoretické či metodologické 

důsledky. „[S]pisovatel nenahlíží paní Ramsayovou vědoucíma, nýbrž 

pochybujícíma, tázajícíma se očima – ne jinak než některá z postav samotného 

románu, která by ji viděla v popisované situaci, slyšela ji pronášet určitá slova“,19 

píše Auerbach v roce 1946. Takový výrok nás může zarazit, neboť terminologie 

literární vědy se od té doby nepochybně proměnila; skutečnost, že dnes striktně 

odlišujeme subjekt empirického autora od vypravěče či autora implikovaného, nás 

však, myslím, neopravňuje k tomu, připisovat Auerbachovi naivní přesvědčení, že 

spisovatel není než privilegovaným svědkem fikčních dějů, které existují bez jeho 

přičinění, než pouhým pozorovatelema zapisovatelem v autonomně existujícím 

fikčním světě. 

 Erich Auerbach si je vědom specifik uměleckých textů, vnímá a pokouší se 

však také pojmenovat souvislosti mezi uměleckou tvorbou a realitou, ze které 

vyrůstá a ke které se vztahuje. Ani teorie fikce však tyto souvislosti nepřehlíží. 

Ontologický rozdíl projektovaný mezi reálným a fikčním světem neznamená, že je 

fikční znak zcela referenčně izolován od světa reálného. Jak píše Dorrit Cohnová: 

„[...] mluvíme-li o nereferenčnosti fikce, nemyslíme tím, že fikce nemůže referovat 

o skutečném světu mimo text, nýbrž že k němu referovat nemusí. Kromě toho však 

adjektivum obsažené v mé definici [fikce jako nereferenčního narativu – pozn. 

                                           
17 AUERBACH, E. Mimesis, s. 472–473. 
18 DOLEŽEL, L. Heterocosmica, s. 24. 
19 AUERBACH, E. Mimesis, s. 437. 
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DS] znamená, že fikce závisí na dvou navzájem úzce spojených charakteristických 

vlastnostech: (1) její reference ke světu mimo text nemusí být přesná; a (2) 

nereferuje výlučně ke skutečnému světu mimo text.“20 Mnoho fikčních textů 

referuje k reálným osobám, událostem, místům, ale také uměleckým dílům nebo 

filozofickým teoriím. Dokládá to i Doležel ve své analýze Robinsona Crusoe:  

„V t ěchto a podobných zobrazujících odbočkách fikční text směřuje ke světu 

aktuálnímu. Robinsonův osamělý zápas je povýšen na důkaz racionalistické 

filozofie, která spojuje fikční svět románu s intelektuálním ovzduším Defoeovy 

doby.“21 Rozklíčovat všechny odkazy k reálnému světu jistě není ve všech 

případech podmínkou srozumitelnosti díla: příběhu Robinsona lze nepochybně 

porozumět i bez sebemenší znalosti o racionalistické filozofii a intelektuálním 

ovzduší Defoeovy doby. V jistých případech však podmínkou porozumění 

fikčnímu světu být mohou, nebo mohou přinejmenším otevírat cestu k porozumění 

hlubšímu. A právě to je skutečnost, ke které směřuje Auerbach 

v dalším Doleželem kritizovaném výroku, tentokrát věnovaném Stendhalovu 

románu Červený a černý. Auerbach ve své interpretaci opět vychází z detailního 

komentáře krátké ukázky – scény, v níž se začíná probouzet zájem Matyldy  

o Juliána Sorela: „Co nás na této scéně zajímá, je následující okolnost: byla by 

takřka nesrozumitelná bez přesné a detailní znalosti politické situace, 

společenského rozvrstvení a hospodářských poměrů určité dějinné chvíle, totiž 

Francie těsně před červencovou revolucí, jak to již napovídá podtitul románu: 

Kronika z roku 1830. Už sama nuda u stolu a v salónech oné vysoké šlechty, na 

niž si Julián stěžuje, není jen tak obyčejná nuda; nepramení z náhodné osobní 

tuposti lidí, kteří se tam scházejí [...]; daleko spíše je tato nuda politickým 

duchovně historickým fenoménem restaurační doby [...].“22 

 Literární komunikace je specifickou jazykovou hrou, ke které patří specifický 

vztah k pravdivosti, přesnosti či ověřitelnosti reprezentace – literární dílo nemusí 

referovat ke světu reálnému, a referuje-li k němu, nemusí tak činit ve všech 

ohledech přesně. Zatímco Drtikolovu biografii lze podrobit verifikaci a kritizovat 

                                           
20 COHNOVÁ, D. Co dělá fikci fikcí, s. 27–29. 
21 DOLEŽEL, L. Heterocosmica, s. 55. 
22 AUERBACH, E. Mimesis, s. 401. 
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za nepřesné zobrazení reality, v případě Němcova románu bychom takové 

hodnocení považovali za nepatřičné, resp. za nepochopení nepsaných pravidel 

literární komunikace. Literární dílo však také může referovat ke světu reálnému  

a může přitom usilovat o referenci maximálně přesnou. Fikční status románového 

tvaru dává Dějinám světla imunitu na jakékoli prohřešky proti nepravdivé, 

nepřesné či neúplné reprezentaci reality,23 jeho úzká vazba k reálnému životu 

českého fotografa je však nepochybně signifikantním sémantickým rysem, který 

se může významně promítnout do našeho prožitku díla. Míra i přesnost reference 

k reálnému světu může být charakteristickým rysem poetiky uměleckého díla, 

může být také distinktivním rysem řady literárněvědných kategorií či 

signifikantním rysem zdůrazněných sekundárních funkcí uměleckého díla (např. 

poznávací či didaktické). Není proto nijak překvapující, když se Auerbachovy 

interpretační odkazy k historické realitě zvýrazňují právě v souvislosti s dílem 

Balzacovým, Zolovým či Stendhalovým: „Charaktery, postoje a vztahy 

jednajících osob jsou tedy [v románu Červený a černý – pozn. DS] velice úzce 

spjaty s dobově historickými okolnostmi; dobově politické a sociální podmínky 

jsou tak přesně a reálně vpojeny do děje, jak tomu nebylo dosud v žádném jiném 

dřívějším románě, ba vůbec v žádném literárním uměleckém díle, vyjma ta, která 

vystupovala jako výslovně politické satiry; tragicky pojatá existence člověka 

nízkého sociálního zařazení, jakým je Julián Sorel, je zde důsledně a zásadně 

vpojena do té nejkonkrétnější dobové dějinnosti a z ní vyvozena – a to je zcela 

nový a krajně významný jev.“24  

 Auerbach nepomíjí svět zobrazený dílem, ve své interpretaci však směřuje za 

tento svět – nejde mu v konečné instanci o komplexní analýzu zobrazeného světa, ale 

o jeho přesah ke světu reálnému. Literatura pro něj není univerzem izolovaným od 

reality, zápasy a proměny aktuálního světa se jí naopak bytostně dotýkají  

a rezonují v ní i ve chvíli, kdy se jim ve svém zobrazení vzdaluje co možná nejdál 

                                           
23 Oblast fikce se však nekryje s oblastí umění – fikční naraci využívá kupř. historie, která chápe 
jako smysluplné uvažovat o nerealizovaných možnostech lidských dějin. Jak ukazuje Doležel  
v knize Fikce a historie v období postmoderny (2008), chce-li být protifaktové historické myšlení 
zdrojem poznání o minulosti, musí přijmout jistá omezení, např. pravděpodobnost protifaktu. – 
Literatura je v tomto ohledu odlišnou jazykovou hrou, pro kterou podobná omezení neplatí. 
24 AUERBACH, E. Mimesis, s. 403. 
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(únik od reality je v jistém ohledu neméně signifikantní než maximální snaha se jí 

přiblížit). Doleželovy analýzy takový přesah až na naprosté výjimky postrádají – 

soustředí se výhradně na fikční svět díla. Reálný svět je v nich samozřejmě implicitně 

přítomen jako pozadí, ze kterého analýza fikčního světa vyrůstá (např. vztahovým 

horizontem kategorie přirozený/nadpřirozený svět, určujícím jejich rozhraničení, jsou 

fyzikální možnosti aktuálního světa),25 explicitně však vztahy reality ke konkrétnímu 

uměleckému zobrazení tematizovány nejsou. Důvodem jistě není skutečnost, že by si 

Doležel nebyl vědom úzkého sepjetí světa fikce se světem reality – v Heterocosmice 

píše: „v jednom směru, v konstrukci fikčních světů, básnická představivost pracuje  

s 'materiálem' čerpaným ze skutečnosti; v opačném směru fikční výtvory hluboce 

ovlivňují naše obrazy a chápání skutečnosti. Tato výměna však může být náležitě 

pozorována a popsána jedině tehdy, jestliže trváme na tom, že je zásadní rozdíl mezi 

skutečným a fikčním. Tím, že vytyčíme pevné hranice, vyhneme se nedorozuměním, 

která hrozí, když nás naše estetické tužby nebo kognitivní záměry vybízejí k cestám 

mezi světy."26 Motivace rozvrhující Doleželův model jistě není omezena na 

metodologické důvody, které zde zaznívají (aby mohlo být „náležitě pozorováno  

a popsáno“ a abychom se „vyhnuli nedorozuměním“), ani na úsilí precizovat jazyk 

literární vědy a zbavit jej výroků, které striktně vzato nedávají dobrý smysl (Virginia 

Woolfová nám nesděluje, co ví o bytosti paní Ramsayové – takový výrok působí 

vskutku přinejmenším bizarně); skutečnou závažnost dává Doleželově kritice 

mimetické sémantiky a z ní vycházejícího úsilí o alternativní model, projektující 

pevné hranice mezi realitou a fikcí, především snaha vyhnout se teoretické  

i interpretační redukci mnohotvárného světa umění na „poetickou“ reprezentaci 

předchůdné reality. Mimetická sémantika a z ní vycházející interpretace, jak je chápe 

Doležel,27 se totiž zjevně míjí s tím, oč přinejmenším podstatné části umělecké 

produkce jde: nikoli o reprezentaci reálného světa, ale o aktualizaci našeho vnímání  

a porozumění světu, ve kterém žijeme. Pokud ve své interpretaci zredukujeme svět 

                                           
25 Viz DOLEŽEL, L. Heterocosmica, s. 123. 
26 DOLEŽEL, L. Heterocosmica, s. 10. 
27 Nutno dodat, že Doleželovo pojetí mimesis pomíjí mnohé významy, které se tomuto pojmu 
v jeho dlouhých dějinách dostalo. Ze současných konkretizací pojmu mimesis viz především 
Paul Ricoeur: Čas a vyprávění I. (Praha 2000), Kendall Walton: Mimesis as Make-Believe 
(Cambridge-London 1990) či Vlastimil Zuska: Mimesis – fikce – distance (Praha 2002). 
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díla na již známé kontury reality, nemůže být o aktualizaci ani řeč. O té však nemůže 

být řeč ani ve chvíli, kdy se pro nás ony pevné hranice mezi realitou a fikcí stanou 

zcela neprostupnými, kdy referent uměleckého díla (fikční svět) zcela oddělíme od 

reálného světa, resp. čtenářovy zkušenosti s ním. Má-li umění aktualizovat 

recipientovo vnímání, porozumění a postoj ke světu, v němž žije, musí předmět 

aktualizace, jímž je recipientova zkušenost s reálným světem, vstoupit do hry. Kdy  

a jakým způsobem se tak děje?  

 Pro Auerbacha sice není umělecké dílo pouhým poetickým zobrazením reality, 

ale podnětem k tvořivému výkonu, referenčně je však obráceno k minulosti reálného 

světa, tzn. k minulému a aktuálnímu z temporální perspektivy jeho tvorby. Otázku, 

zda a jakým způsobem oslovuje také aktualitu svého čtenáře, si Auerbach v Mimesis 

neklade. Doležel se staví kriticky k sémantice, která „[z]a prvé předpokládá, že čtení 

je pasivní ´dekódování´ textu, a za druhé pomíjí, že sdělení přenáší fikční svět.“28 

Přiznává čtenáři aktivitu, ne však svévoli: „Aktem psaní vytváří autor text a tím 

konstruuje fikční svět; v aktu čtení čtenář zpracovává text a tak fikční svět 

rekonstruuje. Jak autor, tak čtenář provádějí komunikační akty. Ovšem zdůrazněme 

znovu, že tyto akty nejsou ekvivalentní, nýbrž komplementární. Přiznáváme čtenáři 

aktivní úlohu, ale zároveň trváme na asymetrii textu a konstrukci světa; jeho text 

funguje jako partitura, v níž je zapsán fikční svět. Čtenář ve svém zpracování textu  

a rekonstrukci světa se řídí instrukcemi partitury.29 Je zřejmé, že nikdo nemůže 

zabránit čtenáři, aby si četl, jak se mu líbí, a aby použil text pro jakýkoliv účel. Ale 

individualistická etika čtení, která čtenáři poskytuje tuto licenci, není teorie čtení.“30 

Svévoli (právě tu v této souvislosti znamená „individualistická etika čtení“) nelze 

čtenáři zakázat, bez určitého respektu k textu, bez toho, že bychom mu přiznali 

možnost nejen potvrdit, ale také rozrušit naše očekávání a předpoklady, však může 

být recepce příležitostí k obohacení životní zkušenosti jen stěží. Čtenářova aktivita se 

podle Doležela netýká konstrukce fikčního světa, čtenář – a spolu s ním i jeho reálná 

                                           
28 DOLEŽEL, L. Heterocosmica, s. 200. 
29 Podobně už v Prologu Heterocosmicy: „Sémantika možných světů trvá na tom, že fikční svět 
je zkonstruován autorem a že úlohou čtenáře je tento svět rekonstruovat. Text, který bylo složen 
prací spisovatele, je souborem instrukcí pro čtenáře, podle nichž probíhá rekonstrukce světa 
[...]“ (DOLEŽEL, L. Heterocosmica, s. 35). 
30 DOLEŽEL, L. Heterocosmica, s. 201.  
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skutečnost – vstupuje aktivně (tj. nad rámec pouhého dekódování) do hry až při 

následném přisvojení fikčního světa: “Když čtenář zrekonstruoval fikční svět 

v podobě mentálního obrazu, může se nad ním zamýšlet a učinit ho součástí své 

zkušenosti právě tak, jako si přisvojuje svět aktuální. Toto přisvojení, které zahrnuje 

požitek, získání vědomostí i nápodobu, včleňuje fikční světy do čtenářovy 

skutečnosti [...].“31 

 Je skutečně čtenářova role při rekonstrukci fikčního světa zcela (nepočítáme-

li akt dekódování) pasivní? Je mentální obraz fikčního světa, který je podle 

Doležela stvořen autorem, přenášen v textuře artefaktu a čtenářem pouze 

rekonstruován, univerzální? V poznámce pod čarou, ke které odkazuje výše 

citovaná věta „Čtenář ve svém zpracování textu a rekonstrukci světa se řídí 

instrukcemi partitury“, Doležel zpřesňuje: „Díky stálosti těchto instrukcí vykazují 

různá čtenářská zpracování podstatné shody, jak prokazují empirické studie 

čtenářské praxe.“32 Podstatné shody však nejsou totéž, co identita. Není právě ne-

identita stopou čtenářovy aktivity, místem, které signalizuje přítomnost čtenářovy 

skutečnosti, která vstupuje do hry už při samotné konstituci fikčního světa,  

a nikoli až ve chvíli následného přisvojení v podobě emocionální reakce, 

racionální reflexe nebo konativní nápodoby referentu? Bylo by možné ji připsat 

jazyku, v němž se rekonstrukce fikčního světa literatury děje, neboť jazyk má 

intersubjektivní, ne však zcela univerzální a neproměnnou povahu. Není jejím 

dalším zdrojem odlišná životní zkušenost čtenáře? 

 Dorrit Cohnová cituje úvodní věty z Kafkova Zámku,33 aby popsala tzv. 

vnitřní referenční rámec fikčního textu: „Zde i dále v Kafkově románu známe  

a vidíme pouze to, co ví K., včetně prázdného prostoru, kde se možná skrývá 

(nebo neskrývá) zámek. Nejmenovaná vesnička, do níž K. přichází, zůstává 

v průběhu románu anonymní, nikdy není lokalizována do určité země a čas 

                                           
31 DOLEŽEL, L. Heterocosmica, s. 35. 
32 DOLEŽEL, L. Heterocosmica, pozn. č. 37 uvedená na s. 226. 
33 Bylo už pozdě večer, když K. dorazil na místo. Vesnice ležela pod hlubokým sněhem. Zámecké 
návrší nebylo vidět, obklopovala je mlha a tma, ani nepatrný záblesk světla nepřipomínal velký 
zámek. Dlouho stál K. na dřevěném mostě vedoucím od silnice ke vsi a díval se nahoru do 
zdánlivé prázdnoty. Pak se vydal hledat nocleh... (COHNOVÁ, D. Co dělá fikci fikcí, s. 27; 
citován je český překlad Vladimíra Kafky). 
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událostí není nikdy přesně historicky určen. Stručně řečeno, svět Zámku zůstává až 

do konce odstřižen od aktuálního světa a vytváří v nejčistší formě to, co Benjamin 

Harshaw nazývá ´vnitřní referenční rámec´. Můžeme si ovšem mimochodem 

povšimnout, že vnitřní referenční rámec není v žádném případě zcela nezávislý na 

známém aktuálním světě. Dokážeme-li zaujmout vztah k začátku Kafkova románu 

navzdory tomu, že se odehrává ´nikde´ nebo v nějakém jiném světě, je to proto, že 

jeho reference poukazují k věcem, které známe: sněhu, tmě, vesnici, mostu, 

nočnímu příchodu na neznámé místo. Ryze vnitřní referenční rámce jsou však ve 

fikci spíše výjimečné. Má-li adjektivum nereferenční dávat smysl, nesmíme jej 

chápat tak, že fikce nikdy nereferuje k reálnému světu mimo text.“34 Je-li vnitřní 

referenční rámec závislý na známém aktuálním světě, jak píše Cohnová, 

nepromítají se také proměny tohoto světa, potažmo čtenářovo porozumění tomuto 

světu a jeho zkušenost s ním do podoby světa fikčního?35 – Nechávám tyto otázky 

bez odpovědi, neboť ta předpokládá mnohem detailnější teoretickou analýzu 

sémantiky možného světa fikce, přesahující možnosti tohoto textu. Především 

jsem ale přesvědčen, že klíčová oblast reference uměleckého textu leží až za 

hranicemi fikčního světa.  

 V Huxleyho Konci civilizace přijíždějí obyvatelé tzv. civilizované části světa 

mezi divochy. Potkávají tam Johna, jehož matka Linda se ještě před jeho 

narozením nedopatřením v divošském světě ocitla a byla nucena v něm zůstat. 

Linda naučí svého syna číst, naneštěstí však vyjma příručky Chemická  

a bakteriologická predestinace embrya není v divošském světě ke čtení vůbec nic. 

Až jednou najdou tlustou, starou, od myší již ohlodanou knihu, která se jmenuje 

Sebrané spisy Wiliama Shakespeara. John se tak poprvé setkává s literaturou: 

Otevřel nazdařbůh knihu, 

       ´A tak žít 

    ve ztuchlém potu zprzněného lože 

    a v hnilobě se pařit, cukrovat 

    a laskat se na hnusném pelechu…´ 

                                           
34 COHNOVÁ, D. Co dělá fikci fikcí, s. 27–28. 
35 Viz též tzv. princip minimální odchylky Marie-Laure Ryanové: „kdykoli interpretujeme zprávu 
týkající se alternativního světa, rekonstruujeme tento svět jako nejbližší možný vůči realitě, kterou 
známe.“ (RYANOVÁ, M.-L. Fikce, nefaktuály a princip minimální odchylky, s. 105). 



 

 262 

Ta podivná slova se valila jeho myslí; duněla jako hřmění hromu, jako bubny při 

letních tancích – kdyby bubny mohly mluvit; jako když muži zpívají Zpěv  

o kukuřici, který je tak krásný, že se člověku chce plakat; jako když starý Mitsima 

odříkává magická zaklínadla nad ptačími péry, nad vyřezávanými holemi, kousky 

kostí a kameny – kiathla tsil silokve silokve. Kiai silu silu tsithl – ale bylo to 

mnohem krásnější než Mitsimovo zaklínání, protože to znamenalo něco víc, 

protože to mluvilo k němu; znělo to podivuhodně a jen zpola srozumitelně, jakési 

hrozně krásné zaklínadlo o Lindě, která tu ležela a chrápala, s prázdným šálkem 

na podlaze vedle postele: zaklínadlo o Lindě a Popéovi, o Lindě a Popéovi…36 

 Shakespearovy verše v Johnovi rezonují – ne jako krásná slova, dávající 

zapomenout na neútěšnou realitu, ale jako slova, která k realitě Johnova života 

odkazují: jsou slovy o jeho chrápající matce Lindě, která před chvílí dopila 

poslední doušek meskalu, a o nenáviděném Popéovi, který jeho matce meskal 

nosí, a potom s ní spává... Co vyjadřuje Huxley ve své próze lze si ověřit i na 

vlastním čtenářském prožitku: literatura zobrazuje fikční svět (fikční postavy, 

události, příběhy), odkazuje však rovněž – a možná především – k realitě našeho 

aktuálního světa a naší zkušenosti. Referuje o ní, oslovuje ji, dotýká se našich 

emocí, dovolává naší imaginace, rozšiřuje a prohlubuje porozumění našemu životu 

a světu, vede nás k činu (tak jako Johna, který se pokusí opilého Popéa, spícího 

vedle Johnovy matky, zabít). – Jsem přesvědčen, že literární sémantika, která 

nepostihuje tuto rezonanci v recipientově zkušenosti, je neúplná, postrádající cosi 

podstatného, možná úplně nejpodstatnějšího; že může být proto jen neúplnou 

recepční či interpretační teorií, je nasnadě. 

 Doleželova sémantika fikce, postavená do příkrého protikladu k sémantice 

mimeze, před nás klade nutnost volby: referentem je buď autonomní reálný svět, 

nebo heteronomní svět fikční. Reference omezená na jedinou dimenzi – na přímo 

zobrazené – však neodpovídá čtenářskému prožitku, ke kterému patří jak fikční 

postavy a události, tak postavy a události reálné: referentem (tj. skutečností, ke 

které znak odkazuje) Shakespearova dramatu je pro Johna jak královský hrad 

Elsinor, tak místo, ve kterém žije se svou matkou, jak Hamlet, Hamletova matka  

a Claudius, tak Johnova matka Linda a Popé. K referenci uměleckého znaku patří 

                                           
36 HUXLEY, A. Konec civilizace, s. 97. 
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jak zobrazený svět, tak svět čtenářovy zkušenosti. Samozřejmě, že v druhém 

případě je řeč o realitě, která není v uměleckém textu přímo zobrazena a která se 

liší od čtenáře k čtenáři. Referenční model uměleckého znaku by měl být schopen 

obsáhnout obojí – pojmenovat naši estetickou zkušenost, při které se na jedné 

straně setkáváme s fikčními postavami a událostmi, zároveň však také s reálnými 

postavami a událostmi našeho života. A také s našimi sny, touhami, obavami, 

tajemstvím… 

 Takový referenční model lze najít v sémiotice Jana Mukařovského, který 

v uměleckém díle identifikuje to, co nazývá jako „dvojí sémiologický význam, 

autonomní a komunikativní“.37 Komunikativní (či sdělovací) význam odkazuje ke 

konkrétně zobrazené realitě – postavě, události atp. Mají jej znaky umělecké  

i faktuální (tj. neumělecké): může jím být tedy současný prezident ČR i Švejk, 

druhá světová válka i Hvězdné války, planeta Mars i planeta Solaris. Na rozdíl od 

faktuálních znaků však podle Mukařovského v umění nemá komunikativní 

význam existenciální hodnotu, což znamená, že „[n]ení možno formulovat jako 

postulát otázku dokumentární autentičnosti syžetu uměleckého díla, pokud 

hodnotíme dílo jako umělecký výtvor.“38 Mukařovského komunikativní význam 

uměleckého znaku odpovídá tomu, k čemu Lubomír Doležel a další teoretici fikce 

směřují pojmem fikční svět, absence existenciální hodnoty pak tomu, co teorie 

fikce zpravidla tematizuje v úvaze o tom, že fikční znak nemůže být poměřován 

kritérii klíčovými pro faktuální znaky – pravdivostí, pravděpodobností, přesností, 

doložitelností, atp. Klíčový však podle Mukařovského v umění není význam 

komunikativní – je ostatně otázkou, zdali jej nesyžetová umění jako instrumentální 

hudba či architektura vůbec mají39 - ale ten, který nazývá jako autonomní: 

„V umění není […] skutečnost, o které dílo přímo podává zprávu (pokud jde 

o umění tematická), vlastním nositelem věcného vztahu [tj. reference – pozn. DS], 

                                           
37 MUKA ŘOVSKÝ, J. Umění jako sémiologický fakt, s. 212. 
38 Dtto, s. 212. 
39 „Existují umění, kde tato komunikativní funkce je velice zjevná (poezie, malba, sochařství), 
jsou však jiná, kde je zastřená (tanec), nebo dokonce neviditelná (hudba, architektura). 
Necháváme stranou obtížný problém latentní přítomnosti nebo úplné nepřítomnosti sdělovacího 
prvku v hudbě a architektuře – ačkoli i zde jsme nakloněni k tomu uznat rozptýlený 
komunikativní prvek […]“ (MUKAŘOVSKÝ, J. Umění jako sémiologický fakt, s. 211). 
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nýbrž pouhým jeho prostředníkem. Vlastní věcný vztah je zde mnohonásobný 

a ukazuje ke skutečnostem známým vnímateli, které však nejsou a nemohou býti 

nikterak vysloveny ani naznačeny v díle samém, protože tvoří součást 

vnímatelovy intimní zkušenosti. Tento trs skutečností může být velmi značný 

a věcný vztah uměleckého díla ke každé z nich je nepřímý, obrazný. Skutečnosti, 

s nimiž může být umělecké dílo ve vědomí i podvědomí vnímatelově 

konfrontováno, jsou vklíněny do celkového intelektuálního, citového i volního 

postoje, jejž vnímatel zaujímá ke skutečnosti vůbec. Zkušenosti, které se ve 

vnímateli rozvlní nárazem uměleckého díla, přenášejí proto svůj pohyb i na 

celkový obraz skutečnosti v mysli vnímatelově. Neurčitost věcného vztahu 

uměleckého díla je tedy kompenzována tím, že na ně odpovídá vnímající 

individuum nikoli jen částečnou reakcí, nýbrž všemi stránkami svého postoje 

k světu a skutečnosti.“40 Zatímco ve faktuálních znacích je komunikativní význam 

(tj. zobrazení lidé, místa, události atp.) rozhodujícím a výhradním referenčním 

úběžníkem, v uměleckých znacích je komunikativní význam (tj. zobrazené fikční 

postavy, místa, fikční děje a události) „pouhým prostředníkem“. Zatímco ve 

faktuálních znacích typu publicistických článků či vědeckých pojednání je tedy 

informace o smrti panovníka či přítomnosti vody na Marsu tím, oč v nich 

především jde a co je osmyslňuje, a pravdivost, přesnost či relevance jsou pak tím, 

co je klíčovými kritérii hodnoty takové informace, v umění je tomu jinak – 

informace o smrti Emy Bovaryové nebo o planetě Solaris jsou samy o sobě vlastně 

bezcenné, neboť nemají existenciální hodnotu: jsou informací o něčem, co reálně 

není a nebylo než jako produkt umělcovy imaginace. Flaubertův či Lemův příběh 

zde však není konečným referentem, ale – znovu připomínám – pouhým 

prostředníkem. Konečným referentem uměleckého textu je to, co v něm přímo 

zobrazeno není a ani být nemůže: životní zkušenost vnímatele, realita jeho světa. 

Právě ta je uměním tematizována, právě ta je horizontem, ze kterého čtenář vede 

dialog s dílem, ze kterého se ptá po jeho možném smyslu. Estetická hodnota 

fikčního znaku není zpravidla založena na pravdivosti, přesnosti či relevanci 

zobrazeného fikčního světa, ale na tom, zda a jakým způsobem dokáže zobrazené 

rezonovat v jeho čtenáři.  

                                           
40 MUKA ŘOVSKÝ, J. Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty, s. 138–139. 
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 Literární komunikace může plnit řadu funkcí: poznávací, didaktickou, 

relaxační atp. Její klíčová funkce, nenahraditelná jinak – funkce estetická, 

dominující funkcím ostatním –, nespočívá v tom, že umění nikdy 

nereprezentuje reálné, autonomně existující skutečnosti, ani v tom, že se nikdy 

nepodřizuje požadavku pravdivé, přesné a doložitelné reprezentace – to jsou pouze 

možné prostředky na specifické cestě „sebeuplatnění subjektu vůči vnějšímu 

světu“41 zvané literatura. Z hlediska reference neleží cíl této cesty v minulosti 

reálného světa, o kterém dílo podává zprávu, ani v přítomnosti jeho tvaru, který 

má schopnost prezentovat nám svět fikční, ale v budoucnosti jeho přijetí, jež se 

děje v sociálních i individuálních, sdílených i intimních souvislostech lidské 

zkušenosti.  

 Ve studii „Literární text, jeho svět a styl“ (1985) odlišuje Lubomír Doležel 

praktickou čtenářskou interpretaci a teoreticky založený přístup „analytika-

interpretátora“, jehož cílem není přidat další ke stávající pluralitě interpretací, ale 

poskytnout vědění o textu, které podle Doležela čtenářská interpretace poskytnout 

nemůže. Jak je patrné, termín interpretace používá Doležel velmi širokým 

způsobem – jeho významová extenze sahá od „interpretace čtením“ až po 

„sémantickou interpretaci“, jejíž procedury „by měly odhalit specifické lokace  

a funkce mezer v celkové struktuře fikčních světů“.42 Pokud prosté čtení textu i 

jeho vědeckou analýzu, která nutně z čtení vychází, nazveme interpretací, nebrání 

nic tomu, abychom sémantiku možných světů chápali jako interpretační teorii  

a její sémantické analýzy konkrétních textů jako jejich interpretace. Existují však, 

domnívám se, dobré důvody k tomu, abychom význam pojmu interpretace zúžili  

a jakožto explicitní porozumění a výklad možného smyslu díla odlišili jak od 

prostého čtení, tak od sémantické analýzy, soustředěné zcela na vnitřní sémantický 

horizont díla. Interpretace předpokládá sémantický přesah – je cestou za hranice 

významové struktury díla, za hranice jeho fikčního světa. Není nutné, aby 

reflektovala dílo v dobovém a vývojovém kontextu, je však nezbytné, aby 

překročila hranice vnitřních referenčních vztahů uměleckého textu a tematizovala 

                                           
41 MUKA ŘOVSKÝ, J. Místo estetické funkce mezi ostatními, s. 177. 
42 DOLEŽEL, L. Literární text, jeho svět a styl, s. 14. 
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projekt světa, který jej přesahuje.43 Z této perspektivy je sémantika možných světů 

fikce jako interpretační strategie pouze parciální – poskytuje pozoruhodné 

pojmové nástroje pro sémantickou analýzu textu, která je příležitostí dospět od 

„sémantiky povrchu“ prvoplánového čtení k „sémantice hloubky“ kritické 

interpretace (Ricoeur); na této cestě však setrvává u své zprostředkující úlohy, 

neboť po „smyslu textu jako o příkaze pocházejícím z textu, jako o novém 

pohledu na věci“44 se neptá.   
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same time one of the oldest used symbol of mankind. Our culture, based on the book of Genesis 
and the biblical text about temptation of the first people, knows symbolism of relations: the first 
humans, fruit, tree and a snake on it, as often depicted on famous works of art images. 
Inaccurate interpretation of representing symbols - the symbol of the snake and women have led 
to a negative view of womankind perceiving their guilt and cause of unhappiness and evil in the 
world, for centuries. The current research of ancient literary texts in this issue has brought 
significant changes affected by hermeneutic science. 
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Symbol hada a predpoklady interpretácie 
Symbol hada je jedným z najuniverzálnejších znakov všetkých kultúr a zároveň 

patrí k najstarším používaným symbolom ľudstva. Naša kultúra pozná na základe 

knihy Genezis a biblického textu o pokúšaní prvých ľudí symboliku vzťahov: prví 

ľudia, ovocie, strom a na ňom had, ako je často zobrazovaná na známych 

umeleckých dielach obrazov (obr. 1). Nepresná interpretácia zastupujúcich 

symbolov – symbolu hada a ženy, viedla po stáročia k negatívnym pohľadom na 

ženské pokolenie (ľahko sa nechala zviesť hadom) vnímajúc ich vinu a príčinu 

nešťastia a zla vo svete. Súčasný literárny výskum starovekých textov však 

priniesol aj v tejto problematike významné zmeny ovplyvnené hermeneutickou 

vedou.  

Tiež je možné sa so symbolikou hada otočeného okolo palici alebo nejakého 

predmetu stretnúť v medicíne a lekárstve, kde tento znak bol prevzatý z gréckej 

mytológie ako symbol gréckeho boha lekárstva, známeho pod menom Askepio 
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(lat. latinsky Aesculapius) (obr. 2 a obr. 3).1 Tento staronový grécky symbol 

označuje aj v našej kultúre silu, zdravie, uzdravenie a úspešné hojenie vzniknutých 

rán. V spoločenskom chápaní je zároveň prvkom pre úspešnej liečby a navrátenie 

pôvodnej sily.2 Taktiež je dnes už známy aj symbol hada ako symbol draka 

nazývaný ako Uroboros (gr. ουροβóρος), ktorý je stočený v kruhu požierajúci 

vlastní chvost. Tento symbol je však spojený s mágiou a magickým svetom 

a predstavuje životný cyklus univerza a nekonečný návrat začiatku ku koncu 

a opačne, smrť a narodenie, zničenie a obnovu, nepretržitý cyklus života (obr. 4).3 

 

Symbol hada obsahuje viaceré protichodné významy života a smrti. Tie 

vychádzajú na základe interpretácie biologického života zvieraťa a jeho 

jedinečných prejavov v prírode.4 Jeho charakteristika sa zakladá na fakte, že had sa 

pohybuje bez nôh, liahne sa z vajíčok ako vták a je schopný usmrtiť jedovatým 

uhryznutím. K tomu je dôležité uviesť aj jeho skrytý spôsob života v podzemných 

dierach, ale aj pre svoje zdanlivé omladnutie po zvlečení kože bol had v mnohých 

archaických kultúrach taktiež symbolom podsvetia a ríše mŕtvych.5 Dnes by sme 

ani nenašli kultúru, v ktorej by toto zviera nemalo zastúpenie a v nej vymedzené 

nezastupiteľné miesto. Na základe jednotlivých skúseností človeka s hadom - 

prevzaté symboly hada určujú a zároveň sprostredkujú informáciu na základe jeho 

životných prejavoch, preto aj jeho interpretácia ako symbolu ponúka nasledovné 

interpretačné alternatívy6, nakoľko táto symbolika je rozhodujúca pre 

                                           
1 LURKER, M. Slovník biblických obrazů a symbolů, s. 64. 
2 GIBSON, C. Symboly a jejich významy, s. 64. 
3 Bohovia starovekého Egypta. http://www.egypt-hurghada.sk/bohovia-egypta/ (cit. 2014-10-07) 
4 LURKER, M. Slovník biblických obrazů a symbol, s. 64. 
5 LEŠČINSKÝ, J. Dynamická antropológia Biblie, s. 91–92. 
6 VOREL, J. Esteticko-filozofické koncepce Andreje Bělého. (hermeneutika ruského 
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porozumenie symboliky hada vo všeobecnosti, rovnako známa aj v kultúrach 

Starovekého blízkeho východu. Jedna sa presnejšie o tieto charakteristické črty 

zvieraťa:7 

dvojitý jazyk hada – ľstivosť, klamlivosť a dvojznačnosť, podvod 

prejavy, vyjadrenie odporu – nepríjemne pôsobí jeho syčanie, plazenie, obratný 

útok a hltanie koristi s priemerom väčším ako on sám  

výzor – had nie je práve najkrajším zvieraťom pozostávajúcim iba z hlavy a tela 

chvosta 

maskovanie sa v prírode ako schopnosť klamať telom – najnebezpečnejší 

protivník človeka, živočích, ktorý sa pohybuje v šere, v tých najnečakanejších 

situáciách a pripravený zabíjať, ťažko ho vidieť 

vylieza z dutín – symbol spojenia s podsvetím 

vyhrieva sa na slnku – vzťah k slnku (špecifikum - Egypt) 

obeť otrávi jedom – smrtiace zviera, symbol smrti 

zvliekanie z kože – regenerácia tela, obnovujúci sa život a symbol nesmrteľnosti. 

Had je preto jedným z najpríjemnejších zvierat, nakoľko vylieza z rôznych 

tmavých dutín a húštin. Skúsenosť, ktorú ľudia vo väčšine majú sa zakladá na jeho 

pozorovaní a vnímaní, „že keď sa had plazí po zemi, keď sa pohybuje medzi 

lístím, mení svoju farbu, maskuje sa, prispôsobuje sa, prijíma farby zeme po ktorej 

sa plazí pritom ticho, je nerozoznateľný, je ho ťažko vidieť a v takomto zmysle 

reprezentuje najnebezpečnejšieho protivníka človeka. Najmä pre svoju schopnosť 

klamať telom. Had je teda nebezpečné zviera preto, lebo dokáže človeka oklamať. 

Poviem príklad: ak má človek do činenia so slonom, ktorý je tiež iste 

nebezpečným zvieraťom má šancu, lebo ho nemôže prehliadnuť. Slon človeka 

nemôže prekvapiť a človek má tak šancu nejako sa brániť. Toto všetko nie je 

možné v prípade hada. Had je zviera typické tým, že ho nemôžete zbadať a teda 

pred kým nie je možné sa brániť. Je to zviera, ktoré sa maskuje a ktorého 

prítomnosť zistíme spravidla neskoro, pretože ho objavíme až vtedy, keď nás 

uštipne ako pripravený zabíjať a človek ho skutočne nemáš šancu zbadať, až 

                                           
symbolizmu) In: Studia Humanitatis – Ars hermeneutica. Metodologie a Theurgie 
Hermeneutické Interpretace, s. 83–87. 
7 LURKER, M. Slovník biblických obrazů a symbol, s. 64; LEŠČINSKÝ, J. Dynamická 
antropológia Biblie, s. 91–92. 
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pokým ho neuštipne. Človek niekedy len ťažko spozoruje hada vo voľnej prírode, 

čím predstavuje pre neho neočakávané nebezpečenstvo.“8 

„Had je najmä v kultúrach Blízkeho východu symbolom úrodnosti  

a plodnosti; reprezentuje a evokuje „prírodný život“, ale aj iracionálnu 

a impulzívnu dimenziu ľudskej prirodzenosti. Taktiež sa na starovekom blízkom 

východe stretávame orientálnou ofiolatriou (kult hadov), ktorá pokladala hada aj 

ako pozitívne zviera. Ako tvor spojený so zemou a čiastočne s jej povrchom, kde 

sa rodí a kde sa vracia každý život, „pozná“ tajomstvo života a smrti. A nakoniec, 

ako živočích, ktorý sa pohybuje v šere, v tých najnečakanejších situáciách 

a pripravený zabíjať je tiež symbolom inštinktov, odvrátenej a temnej strany 

ľudskej psychiky a je protikladom svetla, rozumu, slobody a jazyka.“9 

 

Symbol hada v starovekom Egypte 
Symbolika hada v starom Egypte má niekoľko významov a použití:  

v staroegyptskej mytológii sa hovorí, že svet bol vytvorený pomocou štyroch 

mocností - bohov. Jedným z nich bol boh slnka známy ako Amon - Re, ktorý berie 

na seba podobu hada, aby oplodnil kozmické vajce. Následne bol vytvorený celý 

egyptský panteón a taktiež aj všetok život na zemi pochádzal práve z oplodneného 

vajca (obr. 1).10 Had, ktorý má na staroegyptských freskách najčastejšie podobu 

kobry (obr. 2), nie je len stotožňovaný s bohom slnka Re (Ra), ale je zároveň 

stotožňovaný aj s jeho viditeľným predstaviteľom a synom, a to s egyptským 

faraónom. Tak ako sa slnko každý deň objavuje na oblohe, tak sa faraón objavuje 

každý deň na tróne.11 Aj v tomto prípade dominuje prepojenie medzi symbolikou 

hada (kobry), z dôvodu pozitívneho vzťahu hada k slnku, a výzorom faraóna, 

ktorý okrem umiestnenia hada na vrchu kráľovskej čelenky sám sa výzorom 

nápadne podobá na kobru v stave, keď vztýči prednú časť tela do výstražného 

postoja a krk sa jej rozšíri to tvaru štítu (obr. 3–5).12 

                                           
8 LEŠČINSKÝ, J. Dynamická antropológia Biblie, s. 92. 
9 ELIADE, M. Patterns in Comparative Religion, s. 164-171. In: LEŠČINSKÝ, J. Dynamická 
antropológia Biblie, s. 91. 
10 BAINES, J. - LESKO, L. H. - SILVERMAN, D. P. Náboženství ve starověkém Egyptě, s. 44. 
11 LEŠČINSKÝ, J. Proroci Izraela. s. 51–54. 
12 HELLER, Jan. Starověká náboženství, s. 31–85. 
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V histórii starovekého Izraela a v židovskej tradícii je nespochybniteľná 

udalosť exodusu, ktorá sa stáva základom dejín Izraelského národa, známa taktiež 

ako východ – odchod z egyptského otroctva. Rovnako je evidentný negatívny 

postoj židov k faraónovi na stránkach Biblie, nakoľko boli utláčaní, bez slobody 

v zmysle, že sa namiesto svojho boha (boha ich otcov) museli klaňať faraónovi 

ako božstvu, ktoré reprezentuje. „Na začiatku sa predstavuje faraónova 

neobmedzená moc a útlak, nesloboda a potláčanie človeka. Cieľom je zničenie 

Izraela ako spoločenstva národa. Na záver je však ľud vykreslený ako 

spoločenstvo oslobodených, pretože v ich strede je JHVH. Dejiny exodu 

rozprávajú o tom, ako proti faraónovej moci a proti jeho svetu preniknutom 

rivalitou, násilím, panovaním, konkurenciou a egoizmom, povstáva živé 

spoločenstvo izraelského národa, kde nieto žiadneho panovania človeka nad 

človekom. Vydarené oslobodenie ukázalo Mojžišovej skupine JHVH moc proti 

faraónovi, celému egyptskému systému a rovnako proti „bohu faraóna”. Samotný 

JHVH vystupuje ako Boh, ktorý sa začína ujímať utláčanej skupiny v najťažšom 

momente tým, že vzbudí vodcu, schopného viesť k záchrane. ... Keďže 

oslobodenie je záchranou spod politického útlaku, JHVH sa dáva aj v neskorších 

časoch do súvislosti s politickým dianím. V náboženskom systéme Izraela ostáva 

tento fenomén neustále prítomný.“13 

A preto sa nemožno čudovať, že na základe pobytu Izraelitov v starovekom 

Egypte sa postoj k faraónovi premietol aj do starovekej hebrejčiny. Použitý hebrejský 

termín v Gn 3, 514 pre zlo - רע (Ra) sa nápadne podobá na egyptské božstvo slnka Re 

(Ra), ktorého viditeľným predstaviteľom je faraón. Vzniká tak následne zaujímavá 

asociácia vzťahov a termínov nakoľko egyptský faraón svojím výzorom viditeľne 

predstavuje hada – božstvo a jeho pomenovanie je Re (Ra), pričom starohebrejčina 

používa tento termín na označenie zla.15 Elementárnymi premisami tak dôjdeme  

k implikácii záveru vzťahov aké mame v Hebrejskej biblii, že had sa zároveň stáva 

nositeľom symboliky zla alebo jednoducho predstavuje zlo.16 

                                           
13 VARŠO, M. Počúvaj Izrael... , s. 61–63. 
14 „...ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, 
budete poznať dobro a zlo.“ (Gn 3,5) 
15 BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA, s. 4. 
16 Existuje v Hebrejskej biblii Je aj pozitívny príklad hada – medený had, kedy na základe 
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Egyptský faraón - Re (Ra) – viditeľne predstavuje hada a božstvo 

Ra je v starohebrejčine označené termínom pre zlo (רשע – Raša, znamená 

bezbožný, zlý)17 

Had je zároveň nositeľom aj symboliky zla 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

V starovekom Egypte sa na základe jednotlivých charakteristík 

z fyziologického cyklu hada stretávame s orientálnou ofiolatriou - kult hadov, 

ktorá je evidentná v celom egyptskom panteóne:18  

Boh Isis (Eset) je znázorňovaný v podobe kobry (tzv. gr. uraeus). Egyptský 

faraón bol nositeľom tohto symbolu, ktorý sa nosil na hlave ako symbol 

zvrchovanosti, moci a ktorý vlastní všetky tajomstvá sveta.19 

Hadie božstvá – stretávame sa s hadími božstvami, ako napr.: Vadžet ako 

bohyňa celoegyptského významu a ochrankyňa Dolného Egypta, ktorú si neskôr 

osvojila celá egyptská ríša. Z archeológie je známe jej uctievanie už  

v predhistorickej dobe. Had - Vadzet v niektorých mytologických príbehoch 

predstavoval dojku a ochrankyňu boha Hora (a teda aj panovníka - faraóna). 

                                           
ďalších aspektoch charakteristiky hada sú prevzaté iné vlastnosti, už v tejto štúdii aj spomenuté. 
17 TYROL, A. Stručný slovník najčastejšie používaných hebrejských slov. XII. In: TYROL, A. 
Základy biblickej hebrejčiny.  
18 LEŠČINSKÝ, J. Dynamická antropológia Biblie, s. 92. 
19 BAINES, J. - LESKO, L. H. - SILVERMAN, D. P. Náboženství ve starověkém Egyptě, s. 30–51. 
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Zároveň to bol symbol božskej a kráľovskej moci. Vadzet ako ochrankyňa 

egyptského faraóna bola uctievaná už od najstarších až po posledné dynastie 

a nakoľko bola kobra najnebezpečnejším hadom ktorého Egypťania poznali, 

zaujímala v ich kulte hadov najvýznamnejšie miesto. Had bol zároveň aj 

posvätným zvieraťom a preto jeho podobu brali aj iní bohovia.20 

Hadia symbolika v praxi – v Egypte je vysoko rozvinutý kult mŕtvych 

vyjadrený prostredníctvom procesu mumifikácie a badateľný cez stavbu 

pyramíd.21 Vŕšok pyramídy sa pokrýval zlatom, nakoľko sa pyramída pri dopade 

slnečných lúčov rozžiarila a tým sa odvodzoval vznik života. Pyramída sa tak stala 

miestom nesmrteľnosti.22 Aj v tomto prípade dominuje téma regenerácie 

a nesmrteľnosti – odvodené hadím zvliekaním z kože chápané ako schopnosť 

všeobecného presvedčenia stálej mladosti a nesmrteľnosti.23 

Had Apop - je zaujímavé, že had v egyptskom panteóne existuj aj v negatívnej 

pozícii chápaný ako proti boh v tom zmysle, že v egyptskej mytológii existovala 

situácia, keď počas dňa t. j. plavby boha slnka Re po oblohe číhalo na neho 

niekoľko nebezpečných situácií. Najväčšiu z nich predstavoval práve had Apop, 

ktorý chcel prevrhnúť jeho loď.24 

 
Symbol hada v starovekej Mezopotámii a Fenicko-kanaánskej kultúre 

V starovekej Mezopotámii má symbolika hada svoje zvláštne postavenie, 

ktoré sa odzrkadľuje v ugaritskej mytológii. Dnes nie je možné určiť presné 

pomenovanie danej obludy nápadne pripomínajúceho obrovského morského hada 

známeho v ugaritskej mytológii ako Leviatan (Rahab, Lotan, Labbu a ďalšie 

názvy), ktorý zároveň označuje aj všetky ďalšie morské obludy a príšery ale 

taktiež slúži na označenie samotného mora, nekonečných hlbín a zla. Taktiež 

môže ísť o synonymné pomenovanie bohyne Tiamat, no v každom prípade obidva 

                                           
20 BAINES, J., LESKO, L. H., SILVERMAN, D. P.: Náboženství ve starověkém Egyptě. 
Neratovice : VERBUM, 2009. s. 34-73, 95. 
21 HELLER, J. Starověká náboženství, s. 75–87. 
22 LEŠČINSKÝ, J. Dynamická antropológia Biblie, s. 92. 
23 LURKER, M. Slovník biblických obrazů a symbol, s. 64. 
24 HELLER, J. Starověká náboženství, s. 95–105. 
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termíny označujú pomenovanie morského boha a netvora,25 ktorý stojí v opozícii 

božského panteónu, ako sa objavujú v mytológii blízkovýchodných civilizácii. 

Netvor Leviatan je známy aj z eposu Enuma Eliša, taktiež je evidentný vplyv 

ugaritskej mytológie na kanaánske mýtologické cykly a predstavy, kde vystupuje 

rovnaká hadia obluda pod menom Lotan.26 „Na starovekom východe bol had 

symbolom života (porov. Nm 21,4-9), múdrosti a chaosu. V ugar. mytológii bol 

známy zasa morský had Leviatan, ktorého poznáme z starovekých básni z Ras 

Šamry (14. stor. pred Kr.), kde sa jedná o Leviatana - chytrého hada, zvíjajúceho 

sa, mocného, sedemhlavého a je vykreslený ako nepriateľ bohov.“27 

Ďalším významným a veľmi známym dielom po celom starovekom blízkom 

východe je Epos o Gilgamešovi.28 Aj v tomto diele vystupuje had, ktorý zožerie 

Gilgamešovi rastlinu nesmrteľnosti.29 „Epos Gilgamešovi opisuje rovnomenného 

hrdinu, ktorý na základe rady našiel na dne mora rastlinu, čo mu mala odvrátiť 

smrť a zabezpečiť večný život. Na ceste domov do Uruku sa chcel osviežiť. Zatiaľ 

čo sa šiel k jazeru napiť, had mu ju prehltol, čím definitívne stratil nesmrteľnosť. 

Náš príbeh je obsahom iný, hoci aj v ňom vystupuje had, človek, rastlina a prísľub 

života. Toto dielo sa zaoberá otázkami tykajúcimi sa zmyslu života  

a nevyhnutnosti smrti, ako aj túžby po nesmrteľnosti.“30 Epos o Gilgamešovi 

dramaticky ilustroval ľudský údel, ktorý je určovaný nevyhnutnosťou smrti.  

V Mezopotámii neexistovalo iné dielo, ktoré by prevyšovalo práve tento epos, 

ktorý je plný metafor, má priamu usporiadanú osnovu, hlboké myšlienky.“31 

Z dôvodu, že had zjedol rastlinu nesmrteľnosti sa v starovekých kultúrach na 

Blízkom východe interpretoval biologický proces vyzliekanie hada z kože ako 

dedičný účinok rastliny nesmrteľnosti, ako neustála regenerácia hadieho 

živočíšneho druhu na zemi.32 

                                           
25 GIBSON, C. Symboly a jejich významy, s. 99. 
26 PROSECKÝ, J. Slova do hlíny vepsaná. Mýty a legendy Babylónu, s.233–234. 
27 DUBOVSKÝ, P. (Ed.) Genezis, s. 144–150. 
28 PROSECKÝ, J. - HRUŠKA, B. - SOUČKOVÁ, J. - BREŇOVÁ, K. Encyklopedie mytologie 
starověkého Předního východu, s. 82-87. 
29 BALABÁN, M. - TYDLITÁTOVÁ, V. Gilgameš, s. 62–63. 
30 DUBOVSKÝ, P. (Ed. Genezis, s. 144–150. 
31 ELIADE, M. Dejiny náboženských predstáv a ideí /1.,s. 72, 83–86. 
32 Poznámka prof. PhDr. Miroslava Mikulášeka, DrSc. na konferencii STUDIA 
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Vo Fenicko-kanaánskej kultúre má symbolika hada významné postavenie, ktoré sa 

v staroveku najčastejšie prejavovalo v troch významových rovinách, ako to dnes 

dokazujú archeologické nálezy a doložené kulty pôvodného obyvateľstva Kanáanu 

na tomto území. Presnejšie sa jedná o tieto religiózne aspekty:33 v kanaánskej 

ľudovej religiozite bol had uctievaný ako božský znak života, plodnosti 

a múdrosti, čo dnes dokazujú archeologické nálezy ako had z Betšanu alebo 

kovový had z Gezeru.34 had bol symbol fenicko-kanaánskej bohyne a preto je 

známe prepojenie na božský kult bohyne ako božstvo plodnosti pravdepodobne 

obľúbené medzi ženami, ktorú predstavovalo práve toto symbolické zviera.35 

Dnešné výskumy dokazujú, že kanaánsky kult bol silno orientovaný na pohlavný 

život (Baál) a jeho prejavy rovnako, ako na roľnícky spôsob života poznačený 

kultom bohyne Aštarty.36  

Kovový had – Nechusztan, had z biblickej tradície uzdravenia Izraelitov 

počas putovania po púšti.37 Známy kult Nechusztan – semitské (izraelské) božstvo 

uctievané ako kovový had otočený okolo tyče v rámci náboženského synkretizmus 

a idolatriu, čo v tvoriacom izraelskom monoteizme nebolo prípustné.38 

 
Kontext Gn 3 a zmena naratívnej interpretácie paradigmy 

Veľmi známa je epizóda z Gn 3 o pokúšaní prvých ľudí, kde sa prvýkrát na 

stránkach stretávame s biblickou naráciou, ktorá vlastní mytologickú formu. 

Doslovná interpretácia tejto náracie po stáročia ovplyvňovala myslenie ľudí a to 

negatívnym spôsobom v pohľade na text prostredníctvom vystupujúcich 

protagonistov: had, žena a Adam, zvlášť však na osobu ženy a jej konanie. Žena 

                                           
HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE 
HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE V, ktorá sa konala v dňoch 6.–7. 5. 2014 v priestoroch 
FF OU v Ostrave. 
33 HELLER, J. Starověká náboženství, s. 257–379. 
34 „Pri vykopávkach izraelského mesta Gezer v r. 1964 – 1973 sa našiel artefakt bronzového 
hada, pochádzajúci z kultového prostredia starovekého Kanaánu.“ DUBOVSKÝ, P. (Ed.) 
Genezis, s. 147. 
35 VARŠO, M. Počúvaj Izrael..., s. 36. 
36 LEŠČINSKÝ, J. Múdrosť v Izraeli, s. 34. 
37 LURKER, M. Slovník biblických obrazů a symbol, s. 64. 
38 DUBOVSKÝ, P. (Ed.) Genezis, s. 144–150. 
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ako predstaviteľka a zastupujúca historicky všetky generácie žien, celé ženské 

pohlavie, pokolenie a rod bola na základe doslovnej interpretácie vnímaná 

negatívnym spôsobom ako: 

tá, ktorá sa ľahko nechala zviesť hadom, 

tá, ktorá je slabá, nedokonalá a k tomu stvorená z muža (iný text Gn) 

tá, ktorá je za všetko vinná a hriešna, tá ktorá zapríčinila, že ľudia umierajú, 

tá, ktorá spôsobila nešťastie a stratu nesmrteľnosti, ktorú prví ľudia mali, 

tá, ktorá v niektorých prípadoch nebola v histórii považovaná ani za človeka 

a nemala žiadne práva. 

A s takýmto pohľadom vôbec vo všeobecnosti na ženu bolo možné 

a bohužiaľ ešte aj dnes možné sa stretnúť v spoločenskom povedomí, keď 

vo verejnom postavení nie vždy existuje jej rovnosť alebo rovnaké ohodnotenie 

medzi mužom a ženou. 

Na základe predstavenej symboliky hada však táto narácia obsahuje úplne iný 

dôvod interpretácie, prečo starovekí autori do tejto biblickej nárácie postavili takto 

personalisticky práve hada a ženu. Niektoré staršie generácie na Slovensku majú 

napríklad „pre všetko súvisiace s náboženstvom a priori vypestovaný záporný 

zmysel, pretože v minulom režime boli vedení k tomu, aby sme všetky takéto 

náboženské interpretácie života považovali len za legendu a rozprávky. Vo 

vedeckom svete súčasnosti však medzitým prišlo k výraznej zmene v postoji 

k starovekej literatúre k jej mýtom a starým príbehom ľudstva vôbec.“39 V týchto 

starovekých literárnych textoch40 sa zistilo, že obsahujú poznanie a vedomosť, 

ktorá je v človeku odpradávna prítomná v rámci konštituovanej ľudskej 

skúsenosti, ktorú následne reprezentujú mýty a symboly ľudstva.41 Ako hovorí  

P. Ricouer Symboly a mýty umožňujú myslieť.42 „Paul Ricoeur (1913–2005), 

u ktorého sa otázky filozofickej a náboženskej interpretácie spájajú s výrazom 

„symbol,“ hovorí o dvojakom zmysle symbolu, ktorý je: slovný – bezprostredný 

a symbol, ktorý odkazuje na symbol skrytý, obrazný, ontologický. Symbol sa 

                                           
39 LEŠČINSKÝ, J. Dynamická antropológia Biblie, s. 33. 
40 GAVURA, J. Pohansky obradná, kresťansky čistá. In: Romboid : literárnokritický mesačník. - 
ISSN 0231-6714. - Roč. 35, č. 3 (2000), s. 69–70. 
41 ELIADE, M. Dejiny náboženských predstáv a ideí /1, s. 151–152. 
42 LEŠČINSKÝ, J. Dynamická antropológia Biblie, s. 33. 
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stáva komunikačným prvkom a umožňuje demaskovať skrytý zmysel, ako je to 

v prípadoch mytologických narácií. Vďaka symbolickému bohatstvu sa mýtus 

nevyčerpáva, má dokonca aktuálnu a sociálnu funkciu – môže sa uplatniť 

i v nových sociálnych a kultúrnych kontextoch.43 

Pri interpretácii Gn 3 je potrebné v prvom rade si uvedomiť, že text má 

naratívny mytologický literárny charakter. Na základ tejto skutočnosti preto nie je 

možné okamžite naňho projektovať neskoršie religionistické a teologické 

problémy a náuky. 

Had sa objavuje ako bytosť v tejto biblickej narácii definovaná ako „ľstivejší 

než všetky poľné zvieratá“, pričom had je jeden z jasných kandidátov na symbol 

proti Bohu, ako symbol zla aj napriek tomu, že je Božím stvorením. Izraelita ako 

autor, ktorý pozná základné vlastnosti a symboliku zvierat, v hadovi nachádza 

vhodný symbol nepriateľstva voči Bohu a človeku. Určite však je potrebné 

chápať, že na výber tohto zvieraťa majú pravdepodobne vplyv staroveké mýty 

z dôvodu jeho náboženského hodnotenia na celom Starovekom blízkom východe. 

Vráťme sa teda k otázke, ktorú sme si stanovili na začiatku, prečo autori 

prostredníctvom symbolov vytvorili práve dialóg medzi ženou a hadom. Dôvod je 

pravdepodobne ten, že žena a had majú spoločné prvky, ktoré sa prostredníctvom 

symbolov sprostredkúvajú čitateľovi, z ktorých je evidentné že kultúrno-

antropologický prístup ukazuje tieto dva významné pozície:44 symboliku hada, 

ktorú sme si podrobne vysvetlili a zvlášť sa zamerajme na jeho biologický rytmus 

a z odpozorovaných vlastností hada ako je zvliekania kože, ktoré sa interpretuje 

ako regenerácia tela, obnovujúci sa život a symbol nesmrteľnosti, teda spôsob 

akým si archaický človek interpretoval tieto javy; symbolickú postavu ženy, ktorá 

taktiež na základe biologického rytmu bola pre archaického človeka nositeľkou 

života, reprezentantom života, ktorá podľa starovekého chápania v týchto 

kultúrach Starovekého blízkeho východu v istom zmysle život vlastní, pretože je 

jeho odovzdávateľkou a prostredníctvom nej život prichádza na svet a pokračuje 

ďalej, nekončí, jednoducho pokračuje ďalej. Žena je zároveň postavou 

obsahujúcou mystérium života, ktorá celé toto tajomstvo stelesňuje. 

                                           
43 RICOEUR, P. Život, pravda, symbol, s. 161. 
44 LEŠČINSKÝ, J. Dynamická antropológia Biblie, s. 94–101. 
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V tomto kontexte je potom pochopiteľné, prečo biblický autori vytvorili 

dialóg medzi ženou a hadom (Adam nebol pre autorov zaujímavý) nakoľko je 

žena adekvátnym protihráčom hada z dôvodu práve symbolickej postavy ženy, 

ženy ako privilegovaného miesta tajomného vzťahu so životom, neustále 

pokračujúceho života v ďalších pokoleniach obsahujúci neustály možno povedať 

nesmrteľný princíp tajomstva života objavujúci sa v ďalších generáciách ich 

potomstva. 

Záver: Had je zvláštnym živočíchom a to najmä v tom zmysle, že je 

nositeľom zvláštnej symboliky. Vzhľadom k uvedeným dynamickým 

charakteristikám had hrá dôležitú úlohu v náboženských záležitostiach po celom 

svete. Pri komplexnej analýze ako je symbolika hada interpretovaná v kultúrach 

Starovekého blízkeho východu je jasné, prečo pri tvorbe biblických textov knihy 

Genezis autori vytvorili vzájomný dialóg medzi hlavnými protagonistami ženou 

a hadom. V hadovi biblickí autori našli vhodný symbol na vyjadrenie 

nepriateľstva voči Bohu a človeku, pričom je evidentné, že ide o mytologickú 

formu literárnych textov. V mýtoch sú zahrnuté symboly, metafory a modely. 

Symbol sa stáva komunikačným prvkom a umožňuje demaskovať skrytý zmysel, 

ako je to v prípadoch mytologických narácií. Symbolický jazyk môže vystihnúť to 

najťažšie, lebo presahuje schopnosť akejkoľvek konečnej reality. A v tejto línii je 

nevyhnutné správne porozumenie a dešifrovanie predstavených symbolov a v nich 

ukrytých významov, aby spoločenské povedomie odbúravalo akékoľvek 

predsudky voči ženám. 
 
Literatúra 
BAINES, John - LESKO, Leonard H. - SILVERMAN, David P. Náboženství ve starověkém 
Egyptě. Neratovice: VERBUM, 2009. ISBN 978-80-903920-1-4. 
BALABÁN, Milan - TYDLITÁTOVÁ, Veronika. Gilgameš. Praha: Vyšehrad, 2002. ISBN: 80-
7021-392-2. 
BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA. Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 1990. ISBN 3-
438-05219-9. 
DUBOVSKÝ, Peter. (Ed.) Genezis. Trnava: Dobrá kniha, 2008. ISBN: 978-80-7141-626-5 
ELIADE, Mircea. Patterns in Comparative Religion. New York, 1963. ISBN 0-8032-6733-9 
ELIADE, Mircea. Dejiny náboženských predstáv a ideí /1. Bratislava: AGORA, 1995. ISBN 
978-80-96721-0-09. 
GAVURA, Ján. Pohansky obradná, kresťansky čistá. In: Romboid : literárnokritický mesačník. 
Roč. 35, č. 3 (2000). ISSN 0231-6714. 
GIBSON, Clare. Symboly a jejich významy. Praha: Slovart, 2010. ISBN 978-80-7391-370-0. 



 281

HELLER, Jan. Starověká náboženství. Neratovice : Verbum, 2010. ISBN 978-80-903920-2-1. 
LEŠČINSKÝ, Jozef. Múdrosť v Izraeli. Košice: Verbum, 2008. ISBN 978-80-89361-07-6 
LEŠČINSKÝ, Jozef. Proroci Izraela. Košice : Kňazský seminár K. Boromejského v Košiciach, 
2008. ISBN 978-80-89138-86-9. 
LEŠČINSKÝ, Jozef. Dynamická antropológia Biblie. Košice: Verbum, 2011. ISBN 978-80-
8084-754-8. 
LURKER, Manfred. Slovník biblických obrazů a symbolů. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 80-
7021-254-3. 
PROSECKÝ, Jiří. Slova do hlíny vepsaná. Mýty a legendy Babylónu. Praha: Akademia, 2010. 
ISBN 978-80-200-1893-9. 
TYROL, Anton. Základy biblickej hebrejčiny. Ružomberok: Verbum, 2012. ISBN 978-80-8084-
931-3. 
PROSECKÝ, Jiří - HRUŠKA, Blahoslav - SOUČKOVÁ, Jana - BREŇOVÁ, Klára. Encyklopedie 
mytologie starověkého Předního východu. Praha: Libri, 2003. ISBN 80-7277-188-4. 
RICOEUR, Paul. Život, pravda, symbol. Praha: OIKÚMENÉ, 1993. 
VARŠO, Miroslav. Počúvaj Izrael ... . Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka 
teologická fakulta, 2013. ISBN 978-80-555-0762-0. 
VOREL, Jan. Esteticko-filozofické koncepce A. ndreje Bělého. (hermeneutika ruského 
symbolizmu) In: Studia Humanitatis – Ars hermeneutica. Metodologie a Theurgie 
Hermeneutické Interpretace. Ostrava: FF OU v Ostrave, 2006. ISBN 80-7368-252-4. 
 
Internetové zdroje a obrázky: 
Bohovia starovekého Egypta. http://www.egypt-hurghada.sk/bohovia-egypta/ 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uroboros (cit. 2014-10-07) 
Obrázky: 
https://www.google.sk/search?q=adam+eva+strom&client=firefox-
a&hs=LSQ&rls=org.mozilla:sk:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FqT
YU9PbJ6i90QXAwYHYBg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1352&bih=626#channel=sb&q=far
a%C3%B3n&rls=org.mozilla:sk:official&tbm=isch (cit. 2014-10-07) 
https://www.google.sk/search?q=adam+eva+strom&client=firefox-
a&hs=LSQ&rls=org.mozilla:sk:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FqT
YU9PbJ6i90QXAwYHYBg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1352&bih=626#channel=sb&q=ada
m+eva+stromstrom&rls=org.mozilla:sk:official&tbm=isch (cit. 2014-10-07) 
https://www.google.sk/search?q=adam+eva+strom&client=firefox-
a&hs=LSQ&rls=org.mozilla:sk:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FqT
YU9PbJ6i90QXAwYHYBg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1352&bih=626#channel=sb&q=sy
mbol+hada+v+lek%C3%A1rstve&rls=org.mozilla:sk:official&tbm=isch (cit. 2014-10-07) 
 
Summary: 
Snake is a strange animal in the particular sense that it carries special symbolism. Due to these 
dynamic characteristics, the snake plays an important role in religious affairs in the whole 
world. The snake interpretation in cultures of the Ancient Near East has got a comprehensive 
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analysis and it is evident that authors of the biblical book of Genesis created a dialogue between 
the main protagonists of the woman and the serpent. The snake was for biblical authors an 
appropriate symbol to express hostility toward God and a man, and it is evident that it is  
a mythological form of literary texts. The myths include symbols, metaphors and models. 
Symbol becomes a communication element and allows unmask hidden meaning, as in the cases 
of mythological narratives. Symbolic language can do justice to the hardest (the term of 
immortality), because it exceeds the capability of any ultimate reality. And in this line is 
essential proper understanding and deciphering the symbols presented in these hidden meanings 
to social awareness because of reducing any prejudices against women. 
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Hermeneutika hmatu čili jak rozum ět doteku  
(ve výtvarném umění) 
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Hermeneutics of Touch or How to Understand Touching (in Visual Arts) 

 
Abstract: The paper deals with the importance of touch in general; in particular it investigates 
the causes of considering touch not an important aesthetic sense, i.e. which visual art 
theoreticians and what kind of praxis of its exhibiting led to this conclusion, especially with 
regard to the area of painting and sculpture. The author points to Ancient mythological story of 
Pygmalion, where touch functions as „life giver“ to the statue. Moreover, touch as the theme of 
artworks and its forms are examined, exemplified especially on the Baroque and Surrealism 
artworks. This way, she tries to answer the question of understanding touch. Recently, touch has 
become a topic for artists, theoreticians and curators (Jan Švankmajer, Rosalyn Driscoll, Roy 
Nachum). The author supports the idea that touch plays a significant role in the process of 
aesthetic experience. However, she also points to the problems of implementing touch into 
contact with the visual arts. 
 
Keywords: visual art, painting, sculpture, touch, aesthetic experience, Pygmalion, Jan 
Švankmajer, Rosalyn Driscoll, Roy Nachum. 
 
Contact: Department of Philosophy, Faculty of Arts, Ostrava University of Ostrava, Czech 
Republic, e-mail: zdenka.kalnicka@osu.cz  
 
Pygmalion  
V příběhu, který známe z díla Proměny básníka Ovidia, Pygmalion byl řecký 

sochař z Kypru. Poté, co byl znechucen místními hříšnými ženami, ztratil zcela 

zájem o ženy a úplně se vyhýbal jejich přítomnosti. Věnoval se své práci  

a zanedlouho vytvořil sochu krásné ženy; byla krásnější než jakákoliv žena, která 

kdy žila nebo byla vytesána do kamene. Poté, co sochu dokončil, hluboce se do ní 

zamiloval. Hladil ji, líbal ji, hovořil k ní každý den, a dokonce si ji bral i do 

postele. V průběhu slavností bohyně Venuše šel Pygmalion do její svatyně, nabídl 

jí dary a prosil: „Když všechno dát můžete, ať je chotí mou –‘ váhal však říci ‚ta 

dívka ze sloni‚ proto ‘chotí mou nechať je žena, té ze sloni podobná vzhledem.’1 

Venuše porozuměla jeho přání. Když se Pygmalion vrátil domů, běžel ke své soše, 

                                           
1 OVIDIUS 1997, 228. 
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lehl si vedle ní a objal ji. Ucítil, jakoby byl kámen teplejší na dotek. Když ji líbal, 

její rty se zdály měkčí. Pygmalionova mysl se zmítala mezi pochybností a radostí. 

Pokračoval tedy v hrách lásky, opět a znovu se dotýkal jejího těla svou rukou. 

Když stlačil žíly, poddaly se jeho doteku a poté znovu nabyly svou plnost. Je živá! 

Právě tento zlomový okamžik je zachycen na obraze Jean-Léona Gérômeho 

Pygmalion a Galatea (přibližně z roku 1890) (obr. 1).2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Léon Gérôme: Pygmalion a Galatea, olej 

na plátně, cca 1890 

Nakonec se Pygmalion a žena, kterou vytvořil, (později byla nazvána Galatea)3  

vzali a za devět měsíců se jim narodil syn Pafé.  

 Tento příběh zdůrazňuje, že díky hmatu se socha, vytvořená (také díky 

hmatu) z chladné a mrtvé slonoviny, změnila na živé a teplé tělo, „ožila“. 

V příběhu sice tuto změnu způsobí v konečném důsledku Venuše, ale pokud si její 

zásah odmyslíme, v celém příběhu dominuje skutečnost, že Pygmalion se sochy 

neustále láskyplně dotýkal, hladil ji, líbal a objímal ji. Můžeme snad proto 

interpretovat oživení sochy jako akt, který se udál právě díky těmto dotekům,  

                                           
2 Všimněme si, že malíř zobrazil Galateu i Pygmaliona v pozici, kdy jim nevidíme do tváře, tj. 
hra pohledů je upozaděna ve prospěch zdůraznění hmatu. 
3 I když jméno sochy-ženy Galatea je dnes s Pygmalionem neodmyslitelně spjaté, v Ovidiovi je 
nenajdeme. Zde je dívka bezejmenná; jméno Galatea dostala až později. Podle Meyer Reinholda, 
jméno Galatea se rozšířilo díky Jean-Jacques Rousseauovi a jeho lyrickému dílu z roku 1762, 
Pygmalion. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Galatea_(mythology)&oldid=539731391  
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a které snad můžeme chápat i jako metaforu intenzivně prožívané estetické 

zkušenosti. Když nás nějaké umělecké dílo hluboce zasáhne, často říkáme, že se 

nás „dotklo“; chceme tak nepochybně vyjádřit prožitek pocitu blízkosti a intimity, 

a také vzájemnosti a proměny, kterou dotek způsobuje. 

 Ovšem hmat nebyl v dějinách evropské estetiky a teorie výtvarného umění 

mnohdy oceňován tak, jak by si zasloužil. 

 
Hmat jako “zapomenutý” (estetický) smysl  
 Zatímco čtyři lidské smysly: zrak, sluch, čich a chuť jsou lokalizovány ve 

specifických orgánech (oči, uši, nos a ústa), hmat není tak jednoduché umístit na 

nějaké místo těla. Tento problém naznačil již Aristotelés, který se povahou lidských 

smyslů zabýval velmi podrobně. Tvrdil, že našich pět smyslů je organizováno 

hierarchicky, a že je to právě hmat, který nám umožňuje skutečný kontakt s podstatou 

reality, která nemá mentální charakter, a že smysly pracují v souladu s teleologickou 

strukturou kosmu. Podle jeho názoru je hmat „vyživovacím smyslem“, protože 

zvířata se živí na základě rozlišování toho, co je teplé a studené, suché a vlhké, to 

znamená na základě vlastností, které zjišťujeme na základě kontaktu s naším tělem. 

Hmat je tedy primárním smyslem bezprostřednosti lokalizovaném po celém povrchu 

naší kůže. Podle Aristotela je také vyjádřením lidské víry v dobro pozemského světa: 

přiřazuje jej k živlu země a sochaři jsou podle něj posvátní hermeneuté naší Matky 

Země.4 Nina Jablonski, která napsala knihu Skin (Kůže) se hlásí k názorům Aristotela, 

když nazývá hmat matkou všech ostatních smyslů. Vývoj člověka byl podle jejího 

názoru umožněn právě vzrůstající schopnosti primátů uchopovat objekty pomocí 

nohou a rukou. Jako místa, která reagují na dotek nejcitlivěji, uvádí rty, prsty  

a externí genitálie; a právě tato místa umožňují fyzickou intimitu, která vede  

k pohlavnímu styku a reprodukci. Podle jejího názoru je hmat silně spojen 

s erotickým potěšením; metaforicky řečeno, láskyplný dotek „dává život“, podobně 

jako v příběhu Pygmaliona a na obraze Gêromeho. Když Jablonski popisuje pozitivní 

důsledky doteku, zdůrazňuje důležitost doteků pro zdárný vývoj člověka.5 Nesmíme 

                                           
4 DAVENPORT 2004. 
5 “Primáti, kteří se věnují společnému dotýkání se ve větší míře, jsou méně vystaveni stresu  
a vyvíjejí je rychleji (když jsou mladí).” JABLONSKI 2006, s. 103. 
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ovšem zapomínat na skutečnost, že dotek může přinášet také smrt; dokáže ublížit, 

ničit i zabít.  
 Na druhé straně spojuje Aristotelés hmat s poznáním a považuje jej za 

výchozí bod našeho poznání; hmat nám totiž fyzicky „dává“ nás samotných a tím 

nás konstituuje jako potenciální poznávající subjekty. Podle jeho názoru bychom 

bez hmatu neměli žádné vědomí a nic bychom nebyli schopni poznat.6 Podstatou 

hmatu je odlišovat, a lidský hmat má nejvyšší rozlišovací schopnost mezi všemi 

zvířaty. Jablonski dodává, že tato schopnost je lokalizovaná hlavně na konečcích 

našich prstů: nazývá je „digitálními polštářky“, které obsahují smyslová nervová 

zakončení a receptory, propojené se zvláštními tělísky v našem mozku, která jsou 

schopna zaznamenávat lehký dotek, stálý tlak, hluboký stisk a vibrace, teplotu  

a bolest.7 Podle Aristotela člověk, jehož tělo je měkčí a kůže jemnější bude 

schopen vnímat subtilnější nuance taktilních vlastností a snadněji tak dosáhne  

i teoretické roviny poznání. Aristotelés uvažoval o hmatu dokonce v estetických 

souřadnicích: podle něj je dokonalost člověka podmíněna 

estetickým „nadbytkem“, tj. schopností smyslů přesáhnout oblast užitečnosti; 

v případě hmatu odklonit se od vyživovacích potřeb. Aristotelés si dokázal 

představit, že bychom se mohli dotýkat věcí jen pro ně samotné, ze zvědavosti  

a pro potěšení z této činnosti, se záměrem je poznat a pochopit. 

 Podle tohoto filozofa má hmat moc vytvořit hmatatelné symboly duchovní 

„potravy“; vytvořit umělecké dílo znamená přivézt hmat k dokonalosti tím, že jej 

směřujeme k věčnosti. Zvláštní kouzlo “ručně vyrobených věcí”, určených ke 

kontemplaci je v tom, že symbolicky přežijí nejen umělce, ale nás všechny. Dobré 

umělecké dílo nás těší tím, že potvrzuje, že dokonalost je možná i v pozemském 

světě. Zatímco hmat je pro Aristotela nejzákladnějším smyslem, bez nějž není 

žádná citlivost and inteligence možná, zrak je naopak smyslem nejvyšším; nabízí 

nejčistější potěšení. Zrak odhaluje nehmotný svět, krásu univerza.8 

                                           
6 Aristoteles tvrdí, že pokud by nás hmat klamal, trpěli bychom neodstranitelným pocitem zrady 
ještě před tím, než bychom se vůbec rozhodli něco zkoumat. Postrádali bychom sami sebe  
a pevnou půdu pod nohami, na které bychom mohli stavět naše postupné porozumění světu 
(DAVENPORT 2004). 
7 Viz JABLONSKI 2006, s. 98.  
8 “Aristotelský ideál kontemplativního štěstí, theoria, získal své jméno od theorein - vidět, 
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 Nejnovějších výsledky výzkumu v oblasti lidských smyslů ukazují, že 

obrovské množství informací získáváme právě prostřednictvím kůže a hlavně díky 

našim rukám. Francesca Bacci se pokouší ve světle těchto poznatků definovat 

hmat a píše: “To, co běžně označujeme jako hmat je složitou kombinací informací, 

které přicházejí z různých receptorů, počítajíc v to tlak na kůži a propriocepci (což 

je schopnost nervového systému zaznamenat změny vznikající ve svalech a uvnitř 

těla pohybem a svalovou činností, tzv. polohocit). Hmat je senzomotorickou 

aktivitou, jelikož obsahuje interakci mezi tím, kdo se dotýká a tím, koho nebo 

čeho se dotýká, tj. jde o činnost, která přesahuje fyzický proces přenosu signálů  

z nervových zakončení do našeho mozku.”9 Hmat nás informuje nejen o teplotě, 

textuře nebo hmotnosti objektu, ale také o jeho účincích na naše tělo, a to v celé 

škále pocitů od potěšení po bolest. 

 Co se týče hmatu jako estetického smyslu, Rosalyn Driscoll jej definuje 

následovně: “Estetický hmat je vědomý, zvídavý hmat, který zkoumá formu, 

materiál a prostor pro jejich vlastní kvalitu, pro jejich účinky a jejich 

významy…Podobně jako estetický zrak, estetický hmat je založen na odklonu od 

navyklého rozpoznávání (věcí) a (jejich) funkčního užití; na pozornosti  

k formálním prvkům jako je tvar, prostor a kompozice; na transformaci objektu 

nebo situace do alternativních struktur, konceptů nebo významů; a na otevřenosti 

pro emocionální implikace toho, co vnímáme.“10  

 Ovšem hmat nebyl vždy považován za estetický smysl. Prioritu měl zrak  

a sluch, které byly chápány jako „vyšší“ smysly, a to pro svou schopnost distance 

od viditelných či slyšitelných „objektů“, zakládající možnost vzniku tzv. 

estetického odstupu, jež je považován za podmínku toho, aby došlo k estetické 

reakci. Hmat tomuto kritériu nevyhovuje, protože má tu zvláštnost, že na rozdíl od 

zraku a sluchu způsobuje změny předmětu, kterého se dotýká. Pokud se díváme na 

obraz nebo posloucháme hudební skladbu, jejich materiálního nositele tím 

neměníme; dotekem však můžeme sochu či malbu dříve či později změnit přímo 

                                           
pozorovat. Pokud kosmos oznamuje svou zásadní poznatelnost prostřednictvím hmatu  
a v potemnělých emocích těla, svou božskost ukazuje zásadním způsobem tím, že se prezentuje 
lidskému zraku jako podívaná” (DAVENPORT 2004). 
9 BACCI 2011, s. 133–134. 
10 DRISCOLL 2011, s. 107. 
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v jejich materiální podobě, a tím samozřejmě i v estetických kvalitách. 11 

 V dějinách evropské estetiky se kromě Aristotela objevilo ještě několik 

autorů, kteří zdůrazňovali význam hmatu pro definici estetična či umění. Ráda 

bych upozornila na dva z nich: Edmunda Burkea a Johanna Gottfrieda Herdera. 

Ve své práci Filozofická zkoumání původu našich idejí vznešeného a krásného  

(A Philosophical Inquiry into The Origin of Our Ideas of The Sublime and 

Beautiful), věnoval Burke speciální pozornost taktilitě. Krásu definoval jako 

potěšení způsobené mimo jiné měkkostí a hladkostí smyslově vnímatelných těles; 

a jak je zřejmé, pocit měkkosti a hladkosti nám zprostředkovává primárně hmat. 

Zatímco v případě Aristotela byla asociace hmatu a femininity (ženskosti) pouze 

naznačená spojením hmatu se živlem země, a živlu země se ženskostí, u Burkea je 

asociace hmatu se ženskostí a krásou již zřetelná. Tento autor ve svém popisu 

estetických vlastností používá přirovnání se ženským tělem a vyzdvihuje právě 

jeho měkkost, hladkost, oblé křivky, atd.12 Elio Franzini sumarizuje jeho teorii 

následovně: „V zásadě je hmat pravdivým smyslem pro krásu, zabezpečuje 

potěšení z ní a prostřednictvím sexu také její společenskou užitečnost.”13  

 Johann Gottfried Herder rozpracoval své pojení významu hmatu ve 

výtvarném umění zvlášť v oblasti sochařství ve své knize Socha: několik 

poznámek k tvaru a formě z Pygmalionova tvůrčího snu (Sculpture: Some 

Observations on Shape and Form from Pygmalion’s Creative Dream). Taktilitu 

chápal jako podstatu sochařství a tvrdil, že hmat nás vystavuje tváří v tvář třetí 

dimenzi, jež vytváří estetično sochy. ‘Tělo’ (tj, objekt, který se prezentuje 

v prostoru jako trojdimenzionální) může být reprezentováno pouze 

prostřednictvím sochy a „je tomu tak právě proto, že je v dotekovém kontaktu 

s naším vlastním tělem, jinak řečeno, s tělem, které člověku umožňuje skutečně 

„cítit“ formu, její neproniknutelnost, tvrdost, měkkost, hladkost, formu, tvar, 

                                           
11 O hmatu, čichu a chuti v evropském estetickém myšlení a současném umění viz více in 
Diaconu 2006. 
12 Teorii Edmunda Burkea důkladně analyzovala Carolyn Korsmeyer ve své knize Gender  
a estetika, když dokládala genderovanost základních estetických kategorií v klasické evropské 
estetice, jakým je např. právě spojení krásy se ženskostí. 
13 FRANZINI 2011, s. 120. 
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oblost.“14 Herder také zpochybnil principy klasifikace druhů umění primárně 

podle kritéria zraku a sluchu, tj. dělení druhů umění na výtvarná či vizuální  

a sluchová či auditivní. „K těmto smyslům je nyní potřeba přidat hmat, protože 

tento smysl není omezen na vnímání toho, co je „venku“ (zrak), a neumísťuje 

jeden objekt „vedle“ druhého, ale dokáže vnímat „jedno v druhém“, čímž 

vnímateli poskytuje nejen povrchy nebo zvuky, ale také formy.“15  

 Na hmat se zapomínalo nejen v estetice, ale byl vytlačen na okraj zájmu také 

v teorii výtvarného umění. Fiona Candlin ve své knize Umění, museum a hmat 

(Art, Museum and Touch) nabízí velmi podrobnou analýzu toho, jaké místo bylo 

hmatu vymezeno v teorii výtvarného umění novověku. Tvrdí, že to byli Alois 

Riegl, Heinrich Wölfflin and Erwin Panofsky, tři “otcové” moderní koncepce 

dějin výtvarného umění, kteří napomohli vyzdvihnout zrak do jeho nadřazené 

pozice v oblasti výtvarných umění. I když ani jeden z nich hmat ze sféry vizuality 

zcela nevyloučil, chápali jej jako smysl, jenž je v porovnání se zrakem vývojově 

nižší, primitivnější, spojený s Egyptem a antikou, mimoevropskými kulturami či 

dokonce kanibalismem.16  

 Když se Candlin ptá po příčinách tohoto názoru a hledá obecnou tendenci, 

která se za ním skrývá, upozorňuje na základní myšlenku modernity, a to 

myšlenku pokroku vyplývajícího z racionality a poznání. “To, že výtvarné umění 

se začalo vymezovat v první řadě jako optické, je paralelní s myšlenkou 

racionálního světonázoru, kde se subjekty chápou jako zcela oddělené od objektů 

a tedy schopné objektivního, racionálního rozumění. Být skutečným subjektem 

znamenalo dívat se, ne dotýkat,” píše Candlin.17 

 
Podoby a význam doteku v dějinách výtvarného umění   
 V dějinách vývoje evropského výtvarného umění existovalo období, kdy byla 

diskuse o hmatu a zraku a prioritě jednoho či druhého velmi žhavá. Bylo tomu tak 

                                           
14 FRANZINI 2011, s. 121. 
15 Dtto, s. 122. 
16 “Riegl spojoval hmat s Egyptem a starověkem, Berenson s kanibalismem a obecně s něčím 
ne-západním, Wölfflin s evropským lineárním stylem 16. století a Panofsky s klasickým 
obdobím”.CANDLIN 2010, s. 20–21. 
17 Dtto, s. 21. 
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v kontextu raně moderního italského umění a teorie umění, resp. v renesanci. 

Cílem této debaty bylo nastolit hierarchii mezi sochařstvím a malířstvím  

a rozhodnout, které z nich je vznešenější či vznosnější. Geraldine Johnson píše: 

“Autoři, kteří preferovali sochařství, často viděli taktilitu jako jeden z pozitivních 

atributů umění, zatímco ti, kteří se zastávali malířství, opakovaně používali 

argument o hmatových kvalitách sochařství jako doklad jeho nižšího statusu, 

zvláště v porovnání se zrakem“.18 Leonardo da Vinci, podporující malířství a zrak 

například argumentoval, že malířství je vznešenější či aristokratičtější než 

sochařství, protože kromě toho, že malíř se tolik fyzicky nenamáhá a neušpiní jako 

sochař, dokáže zpodobit daleko více předmětů přírody než jeho sochařský 

kolega.19 Naopak, na straně hmatu a sochařství stál Michelangelo, který šel tak 

daleko, že dokonce tvrdil, že malířství je nejlepší tehdy, když připomíná sochařský 

reliéf, zatímco socha je tím horší, čím vice připomíná malbu.20 Michelangelův 

zájem o hmat a taktilitu je evidentní nejen z jeho soch a maleb, ale můžeme jej 

identifikovat také v jeho básních. Ruce jsou tématy mnoha jeho děl, nejslavnějším 

z nich je pravděpodobně Stvoření Adama v sixtinské kapli (obr. 2).  

Michelangelo Buonarotti: Stvoření Adama (Sixtinská kaple), freska, c. 1512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zde je zobrazen bůh a Adam, jak se snaží dotknout konečky ukazováčků, 

přičemž celá pozice těla i ruky boha naznačuje, že je to on, kdo aktivně směřuje  

                                           
18 JOHNSON 2011, 69 
19 Viz např. LEONARDO DA VINCI 1994. 
20 Více in JOHNSON 2011. 
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k ruce Adama, který jakoby dotek přijímal (obr. 3) detail 

 

  

 

 

 

 

 

 I když se hmat v evropském umění z času na čas jako téma objevil, zdá se, že 

hlavně barokní umění bylo k tomuto smyslu obzvláště citlivé. V tomto období 

můžeme nalézt díla, kde se hmat objevuje přímo v názvu díla, nebo je ve struktuře 

díla velmi výrazným komponentem. Například malba Jusepe de Rivery Hmat (obr. 

4) upozorňuje na význam hmatu pro slepce – vidíme zde nevidícího člověka, který 

rukou ohmatává sochu hlavy, resp. bustu.  

 

Jusepe de Ribera: Hmat, olej na plátně, 1632 

  

 

 

 

 

 

Dotek je zde chápán jako “očí” nevidících a jeho spojení s bustou snad i jako 

upozornění na význam hmatu v sochařství, o kterém již byla řeč.    

 Další malba, tentokráte od autora Jana Brueghela staršího se stejným názvem 

Hmat (obr. 5) je mnohem komplexnější.  

 

Jan Brueghel the Elder: Hmat, 

olej na panelu, 1618 
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 Hmat je zde prezentován ve dvou základních, ale možná i dalších podobách: 

jako láskyplný dotek matky a dítěte a jako výrobce smrtonosných zbraní; ale snad 

i jako vyživovací smysl (žena krmí drůbež) či příčinná příčina řemeslné výroby 

(můžeme zde připomenout Aristotela). Vše je pak jakoby zdvojeno obrazy na 

kamenné zdi, které tyto podoby zobrazují. Centrální je pravděpodobně radikálně 

protikladný význam hmatu: na jedné straně intimního fyzického kontaktu matky  

s dítětem, který Nina Jablonski považuje za tak zásadní pro další vývoj mladého 

člověka, a na straně druhé jako původce zbraní a přinášející smrt. Matka s dítětem 

jsou soustředěny na sebe navzájem a tvoří jakoby dyádu, imunní vůči tomu, co se 

děje kolem. Můžeme přímo cítit měkkost matčiny nahé kůže i kůže dítěte, 

zejména v kontrastu s jejich okolím: tmavými, chladnými a těžkými kovovými 

brněními a zbraněmi.  

V dějinách výtvarného umění byl hmat a dotek často spojován se ženou, buď  

v kontextu vztahu matky a dítěte, jak jsme viděli na předcházejícím obraze, nebo  

v podobě zobrazení žen, které se dotýkají samy sebe (např. obrazy koupání, utírání 

po koupeli atd.). Ženy byly také často považovány za předmět doteků mužů; 

metaforicky můžeme i pohled považovat za druh “doteku”. Jak analyzuje např. Jan 

Berger v knize Způsoby pohledu (Ways of Seeing) nebo Carolyn Korsmeyer 

v Gender a estetika (Gender and Aesthetics), ženy byly chápány jako objekty-na-

dívání, či dokonce jako objekty-na-dotýkání. Dotek jako aktivní činnost 

směřována ke světu a k ostatním byl asociován převážně s mužem, zatímco ženy 

vystupovaly jako pasivní objekty, kterých se muž dotýkal. Z dějin evropského 

umění, zvláště z období po renesanci, kdy se stal populárním žánr ženského aktu, 

máme dostatek dokladů o tomto jevu, a to jak v metaforickém významu, kdy se 

muž ženy “dotýká očima”, tak i v zobrazení fyzického doteku, kdy se muž 

(většinou oblečený) dotýká (většinou nahé) ženy. 

Podobnou situaci zobrazuje další ukázka, malba Luise de 

Silvestre Hmat: Mladík líbající mladou nahou dívku 

(obr.6). 

 

 

 

Louis de Silvestre (1675–1760): Hmat: Mladík líbající mladou nahou dívku, olej 

na plátně, nedatováno 



 293

Tento dotek, jakkoli láskyplný a něžný, se přece jen děje 

v nerovné situaci: oblečený muž versus nahá žena, aktivní 

nositel doteku versus pasivní příjemkyně doteku.  

Erotický dotek se může změnit na dotek mnohem 

agresivnější, jak můžeme vidět na sousoší Gian Lorenzo 

Berniniho Znásilnění Proserpiny (obr. 7).  

 

Gian Lorenzo Bernini: Znásilnění Proserpiny, mramor, 

1621–1622  

 Scéna, kterou si autor zvolil pro své zobrazení, vychází z řeckého 

mytologického příběhu o Persefoně (latinsky Proserpina), kterou znásilnil řecký 

bůh Hádes (latinsky Pluto), zatímco trhala květiny na louce se svými družkami,  

a odvedl si ji do podsvětí. Ke znásilnění dostal svolení od samotného Dia. Hádes 

(Pluto) je zde zobrazen v momentě, kdy uchopil Persefonu, která mu chtěla 

uniknout a která se jeho sevření brání. Jeho dotek má jinou povahu než dotek 

mladého muže na předcházející ukázce: Hádovy ruce svírají pás a stehno 

Persefony pevně a tvrdě, až se jí jeho prsty zařezávají do těla (obr. 8). Detail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lorenzo Bernini byl velmi senzitivní k hmatu, jak můžeme vidět i na další ukázce 

s názvem Beata Ludovica Albertoni (obr. 9). 
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Gian Lorenzo Bernini: Beata Ludovica Albertoni, mramor, 1671–1674 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V gestu této postavy se dotek dostává do kontextu dvou zkušeností: erotické 

a mystické. Když zavře oči, ve vlastním doteku vlastního těla se Ludovice 

Albertoni mísí extáze erotická a náboženská: ta druhá pramenící z představy, že 

mezi ní a bohem došlo k tomu nejbližšímu možnému kontaktu.  

 Pokud zůstaneme u kontextu erotického, tuto sochu bychom mohli využít na 

podporu teorii Luce Irigaray, která tvrdí, že “Pro ženy je zdrojem potěšení spíše 

dotek než pohled.”21 Ve své knize Pohlaví, které není jedno (This Sex Which Is 

Not One), uvádí, že ženy se (nevědomky) stále dotýkají samy sebe; uschopňuje je 

k tomu povaha jejich pohlavních orgánů. Důraz Luce Irigaray na úzký vztah mezi 

hmatem (dotekem) a ženou inspiroval mnohé feministicky orientované teoretičky 

výtvarného umění i umělkyně. Constance Classen si například myslí, že zvlášť 

“ženy mohou zpochybnit tradiční důraz na zrak v západní kultuře, pokud 

vycházejí z vlastní estetické zkušenosti a rozvíjejí ne-vizuální a multi-smyslovou 

estetiku.”22 I když můžeme v západní kultuře nalézt doklady blízkého spojení 

hmatu s femininitou (vzpomeňme na Aristotela a Burkea) ve filozofii, teorii umění 

i jednotlivých uměleckých dílech, hmat není výlučnou doménou žen; jak uvidíme 

dále, tendence k jeho zhodnocení přicházejí kromě feminizmu i z dalších oblastí.    

 
Oživení zájmu o dotek (nejen) ve výtvarném umění 
 Všichni máme zkušenost s nápisy Nedotýkat se!, které nás varují v muzeích  

                                           
21 IRIGARAY 1985, s. 25. 
22 CLASSEN 1998, s. 155. 
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a galeriích. Ovšem, jak uvádí Fiona Candlin, v muzeích a galeriích nebylo vždy 

zakázáno se exponátů a uměleckých děl dotýkat. Píše: “hmat byl chápán jako 

legitimní a dokonce podstatný nástroj kontaktu s uměním a artefakty v průběhu 

osmnáctého století, i když ne každý měl tu možnost; otevírací hodiny (pouze 

někdy a několik, hlavně dopoledne), drahé vstupenky a poplatky znamenaly, že 

pracující a do jisté míry ani střední třída neměli přístup všude a ke všemu tak 

jednoduše jako aristokracie.”23 Možnost použít hmat v kontaktu s uměleckými díly 

tedy nespočívala pouze na teoretickém konceptu umění té doby, a na myšlence, že 

muzeum a galerie jsou prostorem výlučně vizuálního kontaktu, kde je dotek 

vyloučen proto, že způsobuje znehodnocení exponátů a uměleckých děl, ale  

v neposlední řadě také na třídním či profesionálním statusu toho, kdo se mohl  

a kdo nemohl dotýkat (např. pro kurátory a znalce výtvarného umění byl dotek 

jedním z podstatných zdrojů kontaktu s dílem a jeho ocenění).  

 V současnosti zaznamenáváme jisté změny v režimu galerií a muzeí ve 

vztahu k použití hmatu v kontaktu s exponáty. Hmat začíná být povolován a někdy 

dokonce vítán, mnohé galerie organizují výstavy pro lidi s postižením zraku  

a nevidící, kde je hmatový kontakt součástí konceptu výstavy. Rosalyn Driscoll, 

členka skupiny umělců a umělkyň s víceznačným názvem Art in Touch  

(v překladu názvu na Umění v doteku se tato 

víceznačnost ztrácí), rozšiřuje tuto možnost i na 

vidící, když tvrdí, že hmat je pro nás všechny 

způsobem, jak poznat umění; to, co vidíme, není 

všechno. Jejím programem je “vyvázat hmat  

z ghetta postižení do oblasti možnosti pro 

každého.”24 Sama jako umělkyně tvořící hlavně v oblasti skulpturálních 

uměleckých objektů tento program naplňuje: posledních patnáct let tvoří objekty, 

které je možné percipovat nejen zrakem, ale kterých je možné se dotknout, či je 

fyzicky prozkoumat (vniknout do interiéru objektu nebo instalace, apod.).25 

Rosalyn Driscoll také často vytváří své objekty přímo z kůže, jak můžeme vidět 

                                           
23 CANDLIN 2010, s. 76. 
24 DRISCOLL 2011, s. 108. 
25 Více na www.rosalyndriscoll.com 
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v díle, nazvaném Kaligrafie (obr. 10).  

Rosalyn Driscoll: Kaligrafie I., syrová prasečí kůže, nedatováno 

 S kůží pracuje nejen jako s fyzickým materiálem, ale také jaké tématem: 

např. ve videu, které vytvořila společně s multimediální umělkyní Sarah Bliss  

s názvem Poetika kůže (Poetics of Skin) (obr. 11). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rosalyn Driscoll and Sarah Bliss: záběr z videa Poetika kůže, video instalace, 2012 

 V tomto videu autorky usilovaly “…dekonstruovat hranice mezi jednou 

formou hmoty a jinou, a podpořit myšlenku, že mezi jednotlivými materiálními 

realitami neexistují “švy”.26  

 Český surrealista Jan Švankmajer pracuje s problematikou hmatu explicitně  

a dlouhodobě. Hledá možnosti hmatu v oblasti výtvarných umění a společně se 

svými kolegy a kolegyněmi realizoval mnoho experimentů, akcí a performancí, 

aby zjistil, zda je hmat schopen iniciovat proces imaginace a vytvořit imaginativní 

obrazy či příběhy. Hledal také možnosti, jak hmat rozvíjet a kultivovat.27 Podle 

jeho názoru je možné hmatovou estetickou senzitivitu rozvíjet tak, že hmat 

“oddělíme od jeho praktické závislosti na ostatních smyslech, hlavně na zraku.”28 

                                           
26 https://vimeo.com/user13101672. 
27 Dalšími účastníky taktilních experimentů byli Micheline Bounourová, Vratislav Effenberger, 
Albert Marenčin, Emila Medková, Juraj Mojžiš, Alena Nádvorníková, Martin Stejskal, Ludvík 
Šváb, Eva Švankmajerová, Jiří Koubek, František Dryje, Karol Baron. Výsledkem úvah, 
experimentů a jejich vyhodnocení je kniha Jana Švankmajera Hmat a imaginace, která obsahuje 
také reprodukce mnohých “taktilních” objektů, instalací a koláží.  
28 ŠVANKMAJER 1994, s. 70. 
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Jednou z ukázek aktivity Jana Švankmajera je instalace nazvaná Možnosti dialogu 

(tento název měla celá výstava jeho prací) (obr. 12), kde oko promítané na 

televizní obrazovce doplňují čtyři mechanické ruce v gumových rukavicích, které 

se bezmocně snaží o kontakt s vnímatelem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Švankmajer: Možnosti dialogu, instalace, nedatováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rukavice, které „chrání“ ruce před skutečným dotekem pak mohou být aluzí 

na naši současnou kulturu, která je zmechanizovaná a pro niž je charakteristický 

„strach z doteku“ (který se projevuje v různých kulturách v různém stupni).  

 Další ukázka z díla Jana Švankmajera je z dvanáctiminutového filmu se stejným 

názvem Možnosti dialogu. (obr. 13) 

Jan Švankmajer: záběry z filmu Možnosti dialogu (část: Vášnivý dialog), film (12 

minut), 1982  

 Postavy, které v tomto filmu “hrají”, vytvořil umělec ručně a zanechal na 

jejich tvářích (které nemají oči, případně mají oči zavřené či jen naznačené) stopy 
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svých prstů. Na rozdíl od předcházející ukázky, zde hmat umožňuje blízký kontakt 

až neoddělitelné propojení mezi protagonisty (snad muže a ženy), neboť je spojuje 

v místě úst (která již není možné rozeznat). Zrak zde nefunguje, a ani slova, která 

mohou vést k nedorozumění v komunikaci, není možné použít. Švankmajer tak 

možná vidí v doteku nejspolehlivější prostředek dialogu. Ve dvou posledních 

sekvencích filmu (obr. 14) však nabývá hmat agresivnější podoby, hlavně v první 

sekvenci; důsledkem je zničení celistvosti obou tváří a jejich následné spojení do 

jednoho celku. Konečným výsledkem je tedy ztráta individuality jednotlivých 

postav, hranic mezi nimi a jejich propojení do celku jedné hlavy. 

  

  

 

 

 

 

 

Poslední ukázkou díla s tematikou hmatu je malba současného umělce Roy 

Nachuma Autoportrét (obr. 15). 

Roy Nachum: Autoportrét, olej na plátně, 2008–2009 

 Při jeho tvorbě se Roy Nachum inspiroval způsobem, jakým nevidící 

poznávají svět kolem sebe - použitím hmatu. Jeho portrét je vytvořen z rukou, 

které na jedné straně vyvolávají dojem, že chrání něco, co se nachází za nimi 

(snad tvář?), na straně druhé však také pocit, že se snaží dotknout vnímatele. 
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Malbu mohou nevidící vidět díky doteku, neboť autor na její povrch vepsal 

Braillovým písmem báseň Autoportrét (obr. 16) detail 

 Skutečnost, že většina vidících neovládá Braillovo písmo a tak si nemůže 

přečíst báseň (organická součást obrazu) způsobuje, že i vidící mohou zažít pocit 

“slepoty” ve světě nevidících, podobný tomu, jaký prožívají lidé nevidící ve světě 

vidících. Roy Nachum otevírá možnost dotýkat se obrazu všem vnímatelům 

(podobně jako Rosalyn Driscoll), a nevadí mu, že svými doteky mohou obraz 

změnit. Naopak, považuje tyto stopy fyzického kontaktu s dílem a jeho změnu za 

součást svého chápání obrazu; obrazu, který nemá přetrvat “navěky” (či alespoň 

ve stejné podobě co nejdéle), ale který je prostředkem kontaktu s vnímatelem, a to 

i hmatového a změna je součástí jeho „života“.29     

 

Závěr 
 Hmat byl v dějinách evropské estetiky a teorie výtvarných umění často 

vytěsňován na okraj zájmu. Tento jev byl spojen s hierarchizací smyslů, kde nejvyšší 

místo získal zrak jako smysl mající nejblíže k teorii. Ve světle kantovské estetiky byl 

zrak popisován jako smysl, který je díky svému odstupu mezi subjektem a objektem 

schopen nejjednodušeji se odpoutat od životních zájmů svého nositele a umožnit tak 

estetický soud. I když tato koncepce v moderní teorii výtvarného umění převažovala 

a vedla k principu Nedotýkat se!, který se udomácnil v prostředí galerií a muzeí, 

přesto existovali autoři, jako např. Edmund Burke či Johann Gottfried Herder, kteří 

věnovali hmatu jako estetickému smyslu pozornost. 

 Dnes jsme svědky zvyšujícího se zájmu o hmat, který vychází z několika 

zdrojů: z oblasti výzkumů, zabývajících se lidskými smyslovými orgány a jejich 

vzájemnými vztahy, které zdůrazňuje multi-smyslový charakter naší tělesné 

zkušenosti; z feministické teorie a umění, které poukazují na úzký vztah mezi 

                                           
29 Roy Nachum v jednom z rozhovorů o svém díle řekl: “V tomto obraze jsem se rozhodl 
namalovat místo své tváře své ruce. Žiji v New Yorku, nejdynamičtějším městě na světě. Tak 
mnoho lidí, tak mnoho tváří, tak mnoho různých druhů tváří a tak jsem se sám sebe ptal, co dělá 
jednu tvář lepší než druhou? … Pro nevidící jsou jejich očima jejich ruce, a aby se dotkli tváře 
někoho jiného, je potřeba, aby byli ve velmi osobním kontaktu s tímto člověkem, a určitě jej 
poznají hlouběji, než když hodnotíme pouze podle tváře.“ 
http://www.yatzer.com/open-your-eyes-roy-nachum-yatzer  
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ženskostí a taktilitou; ze studia znevýhodněných skupin obyvatelstva s tím, že 

hledání cest, jak umožnit těmto lidem, v našem případě hlavně nevidícím, kontakt 

s výtvarným uměním, se může rozšířit i na lidi vidící; z nových strategií v galerijní 

a muzeální praxi (např. u nás skupina Hapaestetika30); a z prostředí umělců  

a umělkyň (skupina Art in Touch, Jan Švankmajer, Adriana Šimotová a mnoho 

dalších umělců a umělkyň, kterým jsem se v rámci tohoto příspěvku nemohli 

věnovat). Hmat je chápán jako velmi důležitý aspekt našeho kontaktu se světem  

a ostatními lidmi a strach z doteku identifikuje Nina Jablonski jako jeden ze zdrojů 

zvyšující se hladiny stresu, který způsobuje psychickou nepohodu a ohrožuje 

psychické i fyzické zdraví jednotlivců v tzv. rozvinutých západních společnostech. 

 V oblasti estetického vnímání, hlavně v procesu percepce umění, je třeba 

hmatu rozumět jako prostředku naší tělesné zkušenosti s uměleckým dílem, která 

může obohatit estetický zážitek i v oblasti výtvarného umění. Hmat překonává 

jasné hranice mezi subjektem a objektem a rozmývá také hranice mezi tvůrcem 

uměleckého díla, jeho dílem a vnímatelem. Může vést dokonce ke změně 

teoretického konceptu uměleckého díla. Tím, že akceptujeme změny způsobené 

dotekem vnímatele, nabouráváme představu uměleckého díla aspirujícího na 

věčnost a do popředí stavíme proces získávání estetické zkušenosti. Výtvarné 

umění je tvořeno pomocí hmatu, i když samozřejmě v koordinaci se zrakem; zdá 

se proto opodstatněné umožnit použít hmat v kontaktu s ním. Některé vlastnosti 

uměleckých děl nemohou být totiž zprostředkovány pouze zrakem (textura 

povrchu malby či sochy, smyslové vlastnosti použitého materiálu, a další). Je však 

tento projekt prakticky realizovatelný, hlavně v případě malířských děl?  

A skutečně může hmatový kontakt obohatit estetický zážitek z výtvarných děl, 

která byla při své tvorbě přece určena primárně zraku? Tyto otázky nechávám 

otevřeny pro další teoretickou diskusi a empirické zkoumání.  
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Summary 
 In the European aesthetics history and visual art theory touch used to be marginalized. 
This phenomenon was caused by the hiearchization of senses, where sight became dominant for 
it was the closest sense for theoria (Aristotle). Due to the gap between object and subject, sight 
is able to provide the so called aesthetic distance and the aesthetic judgement. Although this 
opinion became prevailing in the visual art theory and led to the Do not touch! principle, there 
still were authors as Edmund Burke or Johann Gottfried Herder, who considered touch an 
aesthetic sense. There were also streams and authors in the European visual art history which 
reflected this issue more sensitively (e.g. Baroque and Surrealism). There are different forms 
and meanings of touch ranging from loving and erotic to aggressive and destructive. The 
interpretation of visually displayed forms of touch could contribute to understanding touch, 
hermeneutically speaking. Nowadays, there is an increasing interest in touch, coming from 
different fields: research of human sense organs relations; feminist (art) theory dealing with the 
femininity-tactility relations; research of people with special needs looking for the ways for 
involving the blind people in contact with visual arts (introducing touch in visual arts also to the 
sighted people); and the artists themselves. 
 It is important to understand touch as a medium of the physical experience of an artwork, 
particularly in the art perception process, as it could enrich the aesthetic experience of visual art. 
Touch blurs clear distinction between subject and object as well as among an artist, a piece of 
art and perceiver. Furthermore, it might even lead to a change in theoretical concept of artwork. 
Accepting the changes caused by the touch of a perceiver, the idea of an eternal artwork is 
challenged and the aesthetic experience process is prioritized.  
 The visual art is created by touching, of course the coordination of sight is needed; 
therefore, it seems natural that touch should also be involved in perceiving pieces of art. 
Moreover, some of their features cannot be provided by the mere sight (surface texture of 
painting of sculpture, sensory features of the used material etc.) Nevertheless, is this project 
feasible in the case of visual arts? Can touching really enrich the aesthetic experience of the 
artworks that were primarily designed for being seen (paintings)? These questions remain open 
for further theoretical discussion and empirical investigation. 
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Přestože Vladimír Solovjov pochází z jiné kultury a jiného století než Dante, 

můžeme nalézt spojení mezi způsobem, jakým oba tito velikáni vyjadřovali svou 

zkušenost s „věčným ženstvím“. Ruský filosof a básník Vladimír Solovjov ke 

konci svého života popsal v básni Tri svidanija (Tři setkání) zkušenost, kterou 

prožil během tří setkání se Sofií. Tato zkušenost se stala motorem jeho filosofické 

a básnické tvorby, kterou Evdokimov rozdělil na „denní“ a „noční“.1 V „denní“ 

filosofické tvorbě se Solovjov snažil racionálně vysvětlit význam, který má Sofie 

pro lidstvo a zároveň význam člověka, jehož úkolem je stát se aktivním činitelem 

boho-lidského procesu. Během své iracionální „noční“ tvorby Solovjov vyjadřuje 

svou zkušenost se Sofií v básních za pomoci symbolů, které nalezneme  

i v následující tvorbě ruských symbolistů.  

 Dante Alighieri se narodil ve Florencii roku 1265. V roce 1285 na základě 

smlouvy, kterou jeho rodina sepsala u notáře, se musel oženit s Gemmou di 

Manetto Donati, s níž měl tři nebo čtyři děti. Velký vliv na Danteho měl Brunetto 

                                           
1 EVDOKIMOV, P. Cristo nel pensiero russo, s. 104. 
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Latini a Guido Cavalcanti, kterého Dante nazval „il primo amico“. Zásadní změnu 

do Dantova života vnesla Beatrice, jíž věnoval dílo la Vita nuova (1292–1293). 

Beatrice (Bice Portinari) je ztotožňována s dcerou Folca Portinariho, vdanou za 

Simona de´ Bardi. Beatrice zemřela už v roce 1290, a přestože se s ní Dante moc 

často nesetkával, stala se centrální postavou jeho básnického díla. Dante zemřel 

v roce 1321 v Raveně.  

 V Dantově tvorbě nenalezneme žádné originální filosofické práce, přestože 

se neustále odvolává na významné filosofy, kteří se stali autoritami během 

středověku. Nejdůležitější místo mezi filosofy má Aristotelés. Dantova básnická 

tvorba je neustále podepíraná filosofickými úvahami a bude tomu tak i v případě 

básní, v nichž je ústřední postavou právě Beatrice. 

 Filosofie má být podle Danta oddělena od teologie. Bůh dal člověku dva cíle 

– štěstí v tomto životě a štěstí v životě věčném. Pozemského štěstí lze dosáhnout 

za pomoci filosofie (aristotelské) a nebeského štěstí za pomoci víry. K tomu, aby 

člověk mohl dosáhnout pozemského štěstí, slouží císař (imperatore), který vládne 

světu a vytváří univerzální monarchii. Papež má naopak primát duchovní moci. 

Papež a císař nejsou tedy u Danta symbolizováni sluncem a měsícem, ale dvěma 

slunci, z nichž každý získává světlo přímo od Boha. V pojetí nezávislé společnosti 

mířící ke štěstí je Dante jasně ovlivněn Aristotelem. 

 Další vliv Aristotela na Dantovo dílo nalezneme v pojetí Boha jakožto 

intelektu a lásky. Dante k Aristotelovi přidává i Alberta Velikého a jeho pojetí 

Empyrea jako „intelektuálního světla“, které je emanováno přímo od Boha. Na 

základě vlivů Averroa Dante popsal anděly jako inteligence způsobující pohyb 

nebes, ale stejně jako Tomáš Akvinský připsal člověku svobodu rozhodování 

(libero arbitrio). Byl inspirován Aristotelem i v případě lidského intelektu, který 

byl stvořen přímo Bohem, aby se stal nesmrtelnou částí duše (vliv tomismu), ale 

jehož úkolem je realizovat všechny své možnosti pouze za pomoci celého lidského 

rodu (averroismus).  

 Dante začal být překládán do ruštiny v 18. století, ale první překlady nebyly 

pořízeny z originálů, nýbrž z francouzských a německých překladů. První ruský 

překlad z italského originálu uskutečnil Baťuškov.2 V tomto období ale ještě nebyl 

                                           
2 Ruský básník K. N. Baťuškov (1787–1855) byl velkým obdivovatelem italské literatury 
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Dante upřednostňován před jinými italskými autory. Byli oblíbeni i Petrarca, 

Tasso a Ariosto.  

V 19. století je v Rusku italská kultura přijímaná ve třech formách:  

1. nekřesťanská kultura z doby mezi koncem 18. a počátkem 19. století  

2. středověká křesťanská kultura 

3. vlivy politického vývoje Itálie 19. století 

 První překlady Dantovy poesie, zvláště první tři zpěvy Pekla, začaly kolovat 

mezi koncem 18. století a začátkem 19. století v literárních časopisech.3  

 Veřejný zájem o Danta se projevil mezi lety 1830–1840, kdy už byla přeložena 

velká část Dantova Pekla do ruštiny. Překlad celého textu Božské komedie začal D. E. 

Min a celý projekt byl dokončen v roce 1885. Tento překlad byl publikován jeho 

synem v roce 1902–1904. O básně Vita nuova nebyl tak velký zájem a několik pasáží 

bylo přeloženo v roce 1841. 

 Přestože je Dante zastáncem západního křesťanství a papeže jakožto nejvyššího 

zástupce Boha na Zemi, nebyli to v Rusku západnici, kdo Danta přijali, ale 

slavjanofilové.  

 Během Solovjova života začíná o Danteho vzrůstat zájem, který v Rusku 

dosáhne vrcholu na přelomu 19. a 20. století u symbolických básníků.  

 Poesie symbolistických básníků je ovlivněna Solovjovými teoretickými spisy  

o smyslu umění. Podle V. Solovjova „dokonalé umění musí ve své konečné úloze 

ztělesnit absolutní ideál ne v pouhém zobrazení, ale v samé podstatě – musí 

oduševnit, přetvořit duchovní život.“4 Avšak Solovjov ještě v minulosti nenašel 

žádného básníka, kterému by se podařilo konkrétně ztělesnit absolutní ideál 

a v jedné poznámce spisu Obecný smysl umění Solovjov přímo poukazuje na 

Danteho Božskou komedii: „Ve třetí části Dantovy Božské komedie je ráj zobrazen 

v rysech třeba i věrných, avšak v každém případě nedostatečně životných 

a konkrétních, což je podstatný nedostatek, který nemůže být vykoupen ani 

                                           
a jazyka a přiblížil Danteho Puškinovi. HELLEMAN, W. E. Solovyov´s Sophia as a Nineteenth-
Century Russian Appropriation of Dante´s Beatrice, s. 69. 
3 Například v dopise Radiščeva (1791) je uvedena citace z Danteho Pekla. HELLEMAN, W. E. 
Solovyov´s Sophia as a Nineteenth-Century Russian Appropriation of Dante´s Beatrice, s. 67. 
4 TENACE, M., Úvod do myšlení Vladimíra Solovjova, s. 167. 
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nejlibozvučnějšími verši.“5 

 To platí i v případě Beatrice, kterou Dante opěvoval ve svých básních. 

Beatrice, která zemřela velice mladá, zůstala Dantovou múzou, která ztělesňuje 

věčné ženství v konkrétní podobě, avšak bez konkrétní ženy. Dante a Beatrice jsou 

jen jakýmsi ideálním příkladem nerealizovaného vztahu, ale přesto můžeme 

hovořit o předobrazu vztahu, který by měl být realizovatelný v konkrétním životě. 

Jak Solovjov tvrdí ve Smyslu lásky, člověk svou schopnost lásky ještě nevyvinul,  

a srovnává lásku, kterou si člověk ještě vědomě nevytyčil, s lidskou řečí, která se 

naopak stala vědomým prostředkem k dosažení rozumových cílů. Avšak jak láska, 

tak řeč mají stejný význam a podle Solovjova nastal moment, kdy by se člověk 

měl vědomě zaměřit na smysl lásky pro vývoj lidské individuality: „Stejný 

význam, jaký má slovo pro vytvoření lidské pospolitosti a kultury, má láska pro 

vytvoření opravdové lidské individuality. A jestliže v první oblasti (společenské  

a kulturní) zaznamenáváme byť pomalý, avšak nesporný pokrok, zatímco lidská 

individualita od počátku historických dob až dodneška zůstává nezměněna ve 

svých faktických omezeních, pak je prvotní příčinou takové rozdílnosti to, že ke 

slovesné činnosti a k výtvorům slova máme stále uvědomělejší a iniciativnější 

vztah, avšak láska je jako dříve cele ponechávána v temné oblasti bouřlivých 

afektů a mimovolních vášní.“6  

 V Solovjově filosofii lásky tedy můžeme vidět první teoretickou snahu, která 

má rozšířit hranice našeho vědomí významu lásky v našem životě, což u Danta 

ještě nemůžeme nalézt. Dante hovoří k těm, kteří již předem znají význam 

určitých symbolů a slov. Solovjov se naopak snaží racionálně a systematicky 

vysvětlit, jaký je pravý význam lásky – v jeho případě se jedná hlavně o erotickou 

lásku a za použití původních řeckých termínů (agapé, storge, filia  a erós) nám 

ujasňuje výjimečnost erótu. Dante naopak stále používá jednotný termín amore  

a nerozlišuje filosoficky různé aspekty lásky.  

 Vladimír Solovjov přeložil dva sonety z Dantova autobiografického sborníku 

Nový život, v němž se ve 42 kapitolách střídají sonety a kancóny s komentáři 

v próze.  

                                           
5 TENACE, M. Úvod do myšlení Vladimíra Solovjova, s. 167. 
6 Dtto, s. 197. 
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 První sonet z kap. 15 Solovjov věnoval svému bratrovi Michajlovi  

S. Solovjovovi, druhý z kap. 13 byl přeložen pro Sofii Petrovnu Chytrovou. Tyto 

dva sonety vyšly v roce 1891 pod jedním názvem „Iz Dante. Iz ‚Vita nuova‘“ ve 

sborníku společně s dalšími Solovjovovými básněmi.  

 Nový život se skládá z básní napsaných v mládí, ve kterých Dante opěvoval 

lásku k Beatrici. Několik let po smrti Beatrice mezi lety 1293–1295 Dante napsal  

i část v próze, která měla funkci objasnit význam jednotlivých básní.  

 Solovjov vybral pro svůj překlad dva sonety, které nejsou literárními kritiky 

považovány za nejdůležitější části Nového života a některé antologie tyto dva 

sonety zcela vynechaly.7 Tyto sonety vyjadřují silnou bolest, kterou Dantovi láska 

ve formě vášně působí. Původem této bolesti je Beatrice, která Danta nepozdravila 

poté, co Dante začal obtěžovat jiné dámy, aby zakryl svou lásku k Beatrici. Poté, 

co ho Beatrice odmítla pozdravit, Dante se vzdálil na odlehlé místo a s pláčem 

usnul. Během snu se mu zjevila Láska (Amore), která mu radí, aby se poddal 

svému citu a aby zaměřil poesii přímo na svou vyvolenou. Vášnivá láska přivádí 

Danta k duševnímu utrpení a Solovjov si vybral dva sonety, které toto utrpení  

a strach z lásky vyjadřují. 
 První sonet Solovjov věnoval bratrovi Michajlovi a v italském originále má 
nazev Ciò che m´incontra (To, co se ke mně přiblíží): 
 
Из «Vita Nuova» 
Посв<ящается> М. С. Соловьеву 
 
Все в мыслях у меня мгновенно замирает, 
О радость светлая, завижу лишь тебя! 
Приблизиться хочу – любовь меня пугает 
И говорит: беги! или умри, любя! 
 
С туманом борются темнеющие взгляды... 
Что в сердце у меня – ты на лице прочтешь. 

                                           
7 Například Mario Pazzaglia vybral do antologie italské literatury z Nového života kapitoly I, II, 
III, XI, XIII, XVIII, XIX, XXIII, XXV, XXVI, XXXV, XXXVI, XLI, XLII. O kapitolách mezi 
XI-XVI pouze říká, že Dante pouze vyjadřuje bolest, kterou způsobuje jeho duši vášnivá láska 
poté, co ho Beatrice přestala zdravit. Podle Pazzaglia tyto kapitoly jsou nejvíce ovlivněny 
Cavalcantim. PAZZAGLIA, M. Scrittori e critici della letteratura italiana, s. 186.  
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И камни самые спасительной ограды 
Под трепетной рукой кричат: беги – умрешь! 
 
Ты видела меня, и взор твой молчаливый 
Душа убитая в гробу своем звала. 
Луч жалости один, луч жалости стыдливой, –  
 
И, вновь воскреснувши, она бы расцвела; 
Но, смерть свою любя, с надеждой боязливой 
Она вотще твой взор молила и ждала.8 
 

 V knize De vulgari eloquentia nám Dante sděluje, že existuje jazyk „volgare“ 

(lidový), který je člověku přirozený, a „grammaticale“ (gramatický), jehož umění 

si člověk musí osvojit. Nový život byl napsán v italštině za pomoci tzv. „dolce stil 

nuovo“ (sladký nový styl). Na některých místech komentářů k básním nalezneme  

i věty v latině. V Hostině II, 1 Dante poukazuje na čtyři tradiční možnosti 

interpretace textů: literární, alegorická, morální a anagogická. V epištole věnované 

Canu Grandovi della Scala shrnuje tyto čtyři významy do dvou skupin: literární 

neboli historické a alegorické, které skrývají mystický význam. Odůvodňuje 

použití termínu alegorie na základě jeho etymologie, která odkazuje na řecké 

slovo „alleon“ a latinské „alienum“ neboli „diversum“, tedy vzdálený.9 

 Kdybychom četli Nový život pouze na úrovni literární, vypadalo by to, že se 

jedná pouze o vyznání lásky zamilovaného mladíka, který viděl poprvé svou 

milovanou v 9 letech a celý svůj život strávil vzpomínkami na Beatrici. 

Předpokládejme ale, že Danteho Nový život je skrytou alegorií hlubšího významu 

                                           
8 Překlad Jana Vladislava z italského originálu: „Když vás chci uvidět, můj krásný skvoste, / vše 
ostatní mi zmírá v paměti; / a když vás vidím, slyším Lásku posté, / jak říká: ‚Prchni, nebo běda ti!‘ / 
V mé tváři stojí, co se v srdci děje: / hyne a hledá, oč se podepřít; / a opilý tím, jak se pořád chvěje, / 
slyším i kámen: ‚Zemři, ať máš klid!‘ / Kdo mě tak vidí, páše věru hřích, / Když nepotěší duši 
poděšenou / A nedá najevo, že cítí se mnou / v soustrasti, kterou zabíjí váš smích / a kterou budí 
soužení a slzy / očí, jež chtějí už jen zemřít brzy“ DANTE, A. Nový život, s. 62. 
9 „E benché questi sensi mistici si appellino con vari nomi, si possono generalmente dir tutti 
allegorici, in quanto sono diversi da quello letterale o storico. Infatti si dice allegoria dal greco 
‚alleon‘, che in latino si dice ‚alienum‘ o ‚diversum‘.“ Epistola XIII, DANTE, A. Tute le opere,  
s. 344. 
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a nejednalo se o setkání pouze s lidskou bytostí, ale s bytostí nadpozemskou, jíž 

Dante věnoval celý svůj život. Významný znalec Dantova díla a italský literární 

kritik Luigi Valli například nachází v alegorii Nového života iniciační cestu 

adepta, který se připravuje na duchovní proměnu za pomoci lásky.10  

 Dante je také v blízkém vztahu s Guidem Cavalcantim, kterého nazývá 

„primo de li miei amici“ (prvního z přátel).11 Cavalcanti chápal lásku jako 

propojení lidského možného intelektu s boží aktivní Inteligencí (Božskou 

Moudrostí) a Dante na Cavalcantiho odkazuje i v Novém životě.12 Oba byli 

aktivními představiteli „sladkého nového stylu“, neboli dolce stil nuovo, jak tento 

styl Dante poprvé nazval v Božské komedii.13 Manifestem sladkého nového stylu 

se stala Dantova kancóna Donne ch´avete: 
 
Mé paní, vy, jež lásce rozumíte, 
Chci pohovořit s vámi o své paní, 
Ne abych dovršil snad chvály na ni, 
Leč abych ulevil svým myšlenkám.14 
 
 V italštině Dante používá termín intelletto, který umožňuje poznání lásky. 

Doslovný překlad prvního řádku básně donne ch´avete intelletto d´amore je „ženy, 

co máte intelekt lásky“, tudíž intelekt je pro Danteho důležitým nástrojem 

poznání. Latinským termínem intellectus byl přeložen řecký termín nous 

a v Platónově filosofii to byl právě nous, který umožňoval poznání ve formě 

nahlédnutí do světa idejí. Solovjovova Sofie je popisována jako dokonalé stvoření, 

které je ideálním vzorem pro vše stvořené, co přitom odpadlo od dokonalé 

přirozenosti. Za nejčastěji diskutované texty týkající se Sofie interpretované  

                                           
10 VALLI, L. Il linguaggio segreto di Dante e dei ‚Fedeli d´Amore‘“ , s. 329. 
11 Vita nuova, III, DANTE, A. Tute le opere, s. 54. 
12 Dante poukazuje na Cavalcantiho sonet Vedeste, al mio parere onne valore, jakožto na odpověď 
na Danteho sonet A ciascun´alma presa. Vita nuova III, DANTE, A. Tute le opere, s. 54. 
13 „‚O frate, issa vegg´io‘ diss´elli ‚il nodo che ´l Notaro e Guittone e me ritenne di qua dal dolce stil 
novo ch´i´ odo!“ („‚Teď, bratře,‘ řek, ‚zřím suk, jenž držel zpátky i notáře i mne a i Guittona, že 
nevystihli jsme sloh nový sladký.“ Božská komedie, Očistec XXIV, 55–57. s. 227. 
14 „Donne ch´avete intelletto d´amore,/ i´vo´ con voi de la mia donna dire,/non perch´io 
creda/sua laude finire,/ma ragionar per isfogar la mente.“ Vita nuova XIX, Nový život, s. 64. 
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V. Solovjovem, jsou pokládány spisy Čtení o boholidství a Rusko a Universální 

církev. Ze Solovjovových básní se stala nejdůležitějším zdrojem interpretace Sofie 

jeho autobiografická báseň Tri svidanija, kterou Solovjov napsal dva roky před 

svou smrtí. Pouze v poslední době se začal klást důraz i na další Solovjovův spis 

La Sophia, psaný ve francouzštině.  

 Vladimír Solovjov poprvé uvádí formálně pojem Sofie do svého filosoficko-

náboženského systému ve spise Čtení o boholidství (1877–1881).15 Sofia je zde 

představena jako „ideální a dokonalé lidství, věčně obsažené v celistvé božské 

bytosti – v Kristu.“16 

 V dřívějším spise Sophia (1875?–1876)17 Solovjov tvrdí, že člověk má 

přirozeného ducha Satana, přirozenou inteligenci démiurga a svobodnou duši 

Sofie, která člověku umožňuje spojení s Inteligencí Krista a Ducha Svatého Boha. 

Bůh se může vtělit pouze do člověka, protože ten jako jediný v sobě propojuje 

duchovní, rozumnou a duševní přírodu s přírodou materiální. Duch a božská 

                                           
15 „Univerzální organismus vyjadřující absolutní obsah božského principu je tedy především 
osobitou individuální bytostí, tímto uskutečněným výrazem absolutně jsoucího Boha je právě 
Kristus. V každém organismu je nutně obsažena dvojí jednota: na jedné straně jednota činného  
a působícího principu spojujícího v sobě jakožto v jednotě mnohost prvků, na druhé straně tato 
mnohost spojená v jednotu, mnohost jako obraz tohoto principu. Máme tedy jednotu vytvářející 
a jednotu vytvořenou, jednotu jako princip (o sobě) a jednotu v jevu. V božském organismu 
Krista je působícím a jednotícím principem, principem vyjadřujícím jednotu absolutního 
jsoucna, Slovo čili Logos. Druhý typ jednoty, jednota vytvořená, se v křesťanské teologii 
nazývá Sofie. V absolutním jsoucnu tedy obecně rozlišujeme absolutno jako takové, tj. 
rozlišujeme absolutní jsoucno od jeho obsahu, podstaty či ideje. Přímé vyjádření prvního 
nacházíme v Logu, druhého v Sofii, která je tedy vyjádřenou a uskutečněnou idejí. Jako se 
jsoucno liší od své ideje, s níž zároveň tvoří jednotu, liší se Logos od Sofie, s níž je zároveň 
vnitřně spojen. Sofie je Božím tělem, matérií Božství, prodchnutou principem božské jednoty. 
Kristus, který v sobě tuto jednotu uskutečňuje a je jejím nositelem, Kristus jako celistvý božský 
organismus – univerzální a zároveň individuální – je Logem i Sofií.“ Čtení o boholidství, s. 166. 
16 Čtení o boholidství, s. 173. 
17 Poté, co François Rouleau dešifroval původní rukopis, v roce 1978 vyšel spis Sofie poprvé ve 
francouzštině. Avšak Nikolaj Kotrelëv, který také pracoval na původním rukopisu, zjistil, že stránky 
textu podle Rouleaua jsou chybně zařazené. V roce 1991 vyšel spis Sofie poprvé v ruštině v časopise 
Logos (číslo 2, 1991; číslo 4, 1993; číslo 7, 1996) a autorem překladu je Alexej Kozyrev. Text je 
rozdělen na dvě části: první část je ve formě monologu, druhá ve formě dialogu.  
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Inteligence jsou spojeny se Sofií, která ale ovládá také materiální přírodu.18  

 V deváté úvaze knihy Čtení o boholidství Solovjov ztotožňuje Sofii s duší 

světa: „Touto druhou odvozenou jednotou, která stojí proti prvotní jednotě 

božského Logu, je, jak již víme, duše světa neboli ideální lidství (Sofie), které 

v sobě obsahuje a shrnuje všechny jednotlivé živé bytosti neboli duše. Prvotní 

lidství neboli duše světa jako realizace božského principu, k jehož obrazu  

a podobenství byla stvořena, je zároveň jedním a vším – je spojovacím článkem 

mezi mnohostí živých bytostí, které tvoří reálný obsah jejího života, a absolutní 

jednotu božství, která představuje ideální princip a normu tohoto života.“19 

 Solovjov identifikuje Sofii s duší světa pouze v případě, že ji představuje 

jako podřízenou božskému ideálnímu světu. Ale ve chvíli, kdy se duše světa 

osamostatní od světa božského za účelem nezávislé realizace, z pasivního 

ženského principu se Sofie proměňuje v aktivní mužský princip a v kosmického 

Ducha, kterého Solovjov ztotožňuje se Satanem. Potenciálně zůstává duší, ale 

aktuálně je duchem. Pokud Solovjov poukazuje na tento moment, staví duši světa 

do protikladu vůči esenciální božské Moudrosti, jak je tomu v knize Rusko 

a Univerzální Církev. Zde se duše světa promění v základní hmotu stvořeného 

světa, který produkuje pokřivený obraz vzdálený Pravdě.  

 Takže ve Čtení o boholidství je duše popsána v potenciálním stavu, tudíž je 

ještě částí Sofie, zatímco v knize Rusko a Univerzální Církev je Sofie oddělená od 

duše světa, která je již popsána ve svém padlém stavu. 

 Ve Čtení o boholidství je Sofie spojena s pojmem světové duše a zároveň ji zde 

Solovjov popisuje jako tělo boha, neboli hmotu božství, kterou proniká božský 

jednotící princip. Zůstává zde abstraktním ideálem, k němuž je možno se přiblížit 

pouze rozumovou kontemplací. Vše je vysvětleno racionálně, tudíž v rozporu 

s mystickou vizí ženského božského principu, kterou Solovjov ztvárnil ve svých 

básních. V knize Rusko a všeobecná církev dává Solovjov Sofii konečnou podobu, 

která již nebude v dalších spisech změněna. Sofie zde už není opodstatněna německým 

idealismem, nýbrž ve vztahu k biblickému zjevení. Sofie zde dostává konotace více 

specifické pro ženské pohlaví, je zde nazývána manželkou, matkou, snoubenkou. 

                                           
18 KOZYREV, A. P. Solov´ev i gnostiki, s. 437. 
19 Čtení o boholidství, s. 194. 
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 Solovjovovy filosofické spekulace jsou vyváženy Solovjovovou poetickou 

tvorbou. Podle Solovjova je básník prostředníkem mezi ideou a člověkem a poesie 

je i důležitým nástrojem k vyjádřením Solovjovovy zkušenosti se Sofií. 

 Způsob, jakým Dantem popisuje první setkání s Beatricí, je podobný tomu, 

jímž Solovjov popisuje své první setkání se Sofií. V prvních kapitolách Dante 

popisuje setkání s Beatricí: 

 „Devětkrát se už od mého narození vrátilo slunce na svém oběhu takřka na 

totéž místo, když se mým očím zjevila oslavená paní mých myšlenek, jíž mnozí 

říkali Beatrice neboli Blažená, aniž věděli, že se tak jmenuje. Žila na tomto světě 

už takovou dobu, že se za ten čas hvězdné nebe posunulo o jednu dvanáctinu 

jednoho stupně na východ, takže se mi zjevila takřka na počátku svého devátého 

roku, zatímco já ji spatřil, když už byl můj devátý rok takřka u konce. Stanula 

přede mnou v šatě nanejvýš ušlechtilé, prosté a počestné světle červené barvy 

s pásem a ozdobami, jak to odpovídalo jejímu útlému věku. A v tomto okamžiku 

se po pravdě řečeno veškerá moje životní síla (lo spirito della vita), jež má sídlo 

v nejhlubší komoře srdce, začala tak prudce chvět, že to bylo strašlivě znát i na 

těch nejmenších tepnách, a celá třesoucí řekla: ‚Hle bůh, silnější než já, jenž 

přichází, aby mi panoval‘....“20 

 Také Solovjov se setkal se Sofií poprvé, když mu bylo devět let, dívce také 

bylo devět, ale zároveň byl přítomen sok, který rozbouřil dětskou duši natolik, že 

Solovjov začal toužit po souboji. Rozčílen a plný utrpení najednou Solovjov 

popisuje vizi ženy, která se stala přítomnou po celý jeho život, a filosofickými 

pracemi se snažil objasnit tuto zkušenost, která se opakovala třikrát. V básni Tri 

svidania (1898) popisuje po třiceti šesti letech toto první setkání: 

 

„Oltá ř otevřen... Ale kde je kněz, jáhen? 

A kde je zástup modlících se lidí? 

Vášní tok – zmizel náhle beze stop 

Blankyt kol, blankyt v duši mé. 

Prostoupilas zlatistým blankytem, 

v ruce držíc kvítek nepozemských světů. 

                                           
20 Nový život, s. 55. 
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Stála jsi s úsměvem zářivým, 

kynula mi a zahalila se závojem mlhavým.“21 

 

 Z této autobiografické básně se dozvídáme, že Solovjovovy vize Sofie ne-

jsou spojeny s filosofickými úvahami, nejsou výsledkem aktivity ratia (dianoia), 

které zaktivovalo intellectus (nous) a tímto umožnilo nahlédnutí do světa idejí, 

jako tomu bylo v případě Platónovy dialektiky. Solovjovova vize, stejně jako tomu 

bylo u Danteho, je spojena se zrakem, s pohledem na dívku, která v něm probudila 

erotickou lásku. Erotická touha otevřela cestu k vizi dokonalé ženy, která se stala 

osudem obou básníků.  

 Ve Smyslu lásky Solovjov popisuje vztah mezi mužem a ženou jako vztah 

„dvou různě působících, avšak stejně nedokonalých potencí, které jsou schopny 

dosáhnout dokonalosti pouze v procesu vzájemného působení.“22 Akt lidské 

tvořivosti se projevuje i v případě obnovování obrazu Božího v živém předmětu 

lásky. Jelikož člověk sám nemá dostatek síly pro tuto obnovu, musí ji získat přímo 

od Boha. Muž se stává prostředníkem mezi Bohem a ženou: „Člověk (muž) je 

tedy tvůrčí, ve vztahu ke svému ženskému doplňku životodárný princip ne sám  

o sobě, ale jako prostředník neboli průvodce božské síly.“23 

 Opravdová láska je podle Solovjova pouze ta, která umožňuje „proces 

integrace lidské bytosti neboli obnovení obrazu Božího v ní“.24  

 Předmětem lásky se ale stávají dvě bytosti – jedna je ideální, druhá je 

konkrétní lidská bytost. Tyto dvě bytosti se musí spojit a to je hlavním úkolem 

lásky. Podle Solovjova se ale nejedná o pouhé přenesení představy, nýbrž 

o propojení živé vyšší bytosti nacházející se ve vyšší sféře bytí a tou bytostí je 

Sofia. Právě Sofia s aktivní účastí člověka umožňuje proměnu bytosti lidské. 

V tomto případě Solovjov popisuje pohyb pravé lásky jako stoupající (amor 

ascendens) a klesající (amor descendens).  

 Solovjov přeložil Danteho Nový život v době, kdy se zamiloval do Sofie 

                                           
21 SLÁDEK, K. Vladimír Solovjov: mystik a prorok, s. 55–56. 
22 TENACE, M. Úvod do myšlení Vladimíra Solovjova, s. 216. 
23 Dtto, s. 217. 
24 Dtto, M. Úvod do myšlení Vladimíra Solovjova, s. 217. 
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Chytrové25. Stalo se to v době jeho petrohradského pobytu mezi lety 1877–1881. 

Právě Chytrové věnoval překlad druhého sonetu z Nového života (kap. 13): 
 
Полны мои мысли любовью одною, 
Но друг против друга враждуют упорно; 
Та молвит: любви ты отдайся покорно, 
А эта: любовь лишь играет тобою. 
 
Одна разрывает всю душу тоскою, 
Другая мне сладость несет упованья,- 
Вдруг сходятся вместе в тревожном желанье 
И и сердце трепещут пугливой мольбою. 
 
Склоняется разум пред волею пленной, 
Сказать бы хотел, и, что молвить, не знаю, 
И так на распутье блуждаю в смятенье... 
 
Одним, лишь одним примирю все сомненья: 
Прибегнув к тому, чем так долю страдаю,- 
К той тайне грозящей с мольбой дерзновенной.26 
 
 Solovjov stejně jako Dante poukazuje na Lásku, která je sice pouze jedna, ale 

myšlenky ji rozdělují a dávají jí různý význam: rozum nám z jedné strany radí, že 

                                           
25 Sofija Chytrová byla neteř Alekseje Konstantinoviče Tolstého. Přestože byla již vdaná, 
Chytrová se stala Solovjovovou celoživotní láskou. 
26 Překlad Jana Vladislava z italského originálu: „Mé myšlenky jsou teď tak rozpolceny, / 
třebaže mluví všechny o Lásce; / jedna té její vládě pořád chce, / jedna v ní vidí jenom 
poblouznění, / jedna mě sladce žene do naděje, / jedna mě nutí často slzy lít – / a shodnou se jen 
v prosbách o soucit, / stiženy strachem, jímž se srdce chvěje. / A tak už nevím, kterou z nich 
mám volit: / chci psát a nevím, o čem vlastně psát, / a v tomto zmatku žiji napořád. / A pokud je 
chci všechny uspokojit, / nezbývá mi než prosit o milost / svou nepřítelku paní Útrpnost.“ 
DANTE, A. Nový život, s. 61. 
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se máme lásce poddat, z druhé, že si máme dávat pozor, protože láska si s námi 

hraje, nebo se láska stane původcem našeho utrpení, či našich slz. To způsobuje 

zmatek uvnitř lidské duše a Dante vidí jako jedinou záchranu požádat o pomoc 

paní Milost („madonna la Pietà“). Na rozdíl od Danteho Solovjov nechává skrytou 

osobu, ke které obrací své prosby.  

 Přestože u Danta převládají vlivy Aristotela a naopak Solovjov je silně 

ovlivněn Platónem, v případě opěvování věčného ženství v podobě Beatrice 

a Sofie můžeme nalézt spojitost v erotické touze po naplnění toho, co člověku 

schází. Solovjova erotická touha je zaměřena k ideálnímu lidství v podobě Sofie, 

která má androgynní povahu, což jasně vyjadřuje ve filosofických spisech 

zaměřených na pojetí lásky. Dante naopak o lásce mluví v poesii, kterou sice 

doplňuje úvahami v próze, ale za pomoci symbolů a mnohovrstevného jazyka. 

Solovjov ale cítil potřebu naučit se italsky, aby mohl Danta přeložit, tudíž v něm 

spatřil podobnosti se svou filosofií, kterou racionálně podepírá své iracionální vize 

Sofie. Přestože ale můžeme nalézt spojitosti s Platónovým Erótem, musíme mít 

neustále na paměti, že jak v případě Danteho, tak v případě Solovjova se jedná  

o křesťanské filosofy a cílem křesťanství není pouze očista duše, aby se mohla 

vzdálit od „špatného“ těla, ale naopak tělo má být proměněno a vzkříšeno. Proto 

Solovjov kladl velký důraz na význam symbolické poesie, v níž má symbol za 

úkol ztělesnit ideu a proměnit její nedokonalý vzor. To platí i v případě člověka, 

jehož ideálním vzorem je Sofie. 
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Summary 
At the end of the 13th century, Dante wrote his autobiographical poem La Vita Nuova where 
there are sonnets and canzoni explained by prose. La Vita Nuova is an expression of a „new 
sweet style“ which was typical for poets who expressed their idealistic love to a woman. 
Beatrice was the beloved woman for Dante to whom he dedicated all his poetry. Solovyov 
decided to translate two sonnets from La Vita Nuova - one of them is dedicated to his brother 
Michail, the second to his beloved woman Sofia P. Chytrovo. The article focuses on Solovyov´s 
philosophical interpretations of Sophia and erotic Love which are connected to his poetical 
expression of love to Sophia. There is a connection among beloved women and Sophia as an 
expression of the eternal feminine. We can find similarities among the first meetings with 
Dante´s Beatrice as described in La vita Nuova and Solovyov´s Sophia in his autobiographical 
poem, Tri svidania. These similarities are looked at closely in this chapter. 
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Dionýz Ďurišin rozlišuje vo svojom literárnokomparatívnom systéme 

vychádzajúcom z ruskej formálnej školy, hlavne z historickej poetiky 

Veselovského a z českého štrukturalizmu, z F. Wollmana a F. Vodičku, dve 

základné skupiny vzťahov: genetické a typologické (1967, 1975, 1978). 

Genetické vzťahy sú doložiteľné textovo – korešpondencia, výroky autorov, 

literárnych vedcov ap., typologické vytvára interpret na základe analýzy textov 

skúmaných autorov a na základe svojich literárnohistorických, 

sociálnohistorických, kulturologických a iných dostupných poznatkov. Angelika 

Carbineau-Hoffmannová (2004) pokladá za nosný termín literárnej komparatistiky 

termín kontext. V rámci kontextu si všímame primárne vzájomné vzťahy 

a súvislosti textov typologicky príbuzných (VALCEROVÁ, 2010). Keďže cieľom 

výskumov literárnej komparatistiky je svetová literatúra (ĎURIŠIN: Čo je svetová 

literatúra,1992) výskumné pole komparatistu je široké a využíva metódy viacerých 

literárnovedných disciplín – historická poetika, teória literatúry, teória  

a dejiny prekladu, genológia, teória interpretácie, recepčná teória, imagológia, 

hermeneutika, polysystémová teória..., pričom by mal mať na zreteli domáci 
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literárny kontext ako východiskový. Iné sú totiž dejiny svetovej literatúry 

slovenské, iné české, ruské, nemecké, anglické či francúzske. Všíma si preklady 

do domácej literatúry, prípadne do príbuzných literatúr (u nás hlavne česká 

literatúra) a recepčný kontext – prijatie inonárodného autora v domácom kontexte 

a využitie jeho podnetov v domácej literárnej tvorbe.  

 Národná literatúra potvrdzuje svoje hodnoty nielen v domácom kontexte, ale 

v nadstavbovej rovine i v kontexte inonárodných literatúr. V tomto zmysle je 

komparatistika nadstavbovou literárnovednou disciplínou. Kombinuje pri 

výskume synchrónny a diachrónny zreteľ, musí brať do úvahy historickú 

a aktuálnu hodnotu literárneho diela (BAKOŠ, 1963). Ustavične prebieha 

reaktualizácia umeleckej hodnoty textu, čitateľ ju potvrdzuje alebo odmieta. 

Komparatista si všíma nielen podoby, ale aj odlišnosti umeleckého diela, čím 

zdôrazňuje prvok cudzosti. Literárny text teda ustavične prehodnocuje v novej 

sieti intertextuálnych vzťahov (v chápaní U. Eca) a zasadzuje ich do v danej chvíli 

relatívne uzatvoreného systému. Vytvára si vlastný kánon autorov a diel, ktorý je 

ohraničený recepčným okruhom domácej literatúry a jej vedomostným kontextom 

(H. BLOOM: Západní kánon literatury, 2000). Podobne ako preklad začleňuje text 

do sveta inonárodnej literatúry, literárny text je využívaný aj vo svete médií. 

Intermedialita je k textu v kvalitatívne podobnom recepčnom vzťahu ako 

prekladovosť textu, rozširuje jeho hranice v novom kontexte. Literárny text sa 

potom javí ako otvorený systém, prekračuje hranice literárnej imanencie, pri 

zachovaní jej špecifiky. 

 Naším cieľom je postihnúť konkrétne vzťahy medzi typologicky príbuznými 

textami magického realizmu, paralely a odlišnosti diel Bohumila Hrabala s týmto 

smerom, ktorý oživil román ako žáner v čase jeho krízy po druhej svetovej vojne 

a stretol sa so značným čitateľským ohlasom a na druhej strane podobné postupy 

v dielach slovenských autorov od Františka Švantnera, cez Petra Jaroša 

k Václavovi Pankovčínovi. Sledujeme teda jednu intertextovú líniu, ktorú 

pokladáme v súčasnom literárnom kontexte za živú a recepčne aktívnu. Jej 

výskumu predchádzalo dôkladné štúdium textov skúmaných autorov 

a konfrontácia so stále aktuálnym literárnovedným a literárnohistorickým 

výskumom. Hermeneutický prístup, dôkladná interpretačná vlastná skúsenosť 

s literárnymi textami rozličných období, je pri tomto výskume východiskový.  

 Kolumbijský spisovateľ Gabriel García Márquez (1928–2014) sa stal 
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synonymom magického realizmu v Európe, najmä vďaka románu Sto rokov 

samoty (1967). Jedna z jeho prekladateliek do slovenčiny Martina Slezáková píše 

pri príležitosti úmrtia nositeľa Nobelovej ceny: „Márquez bol pre mňa veľký 

Rozprávač.... Vládol mágii slova... Dlho som si kládla otázku, aká je tá „jeho“ 

Kolumbia? Pre nás to bol exotický svet Karibiku, ktorého história oplýva mágiou. 

Tú do Latinskej Ameriky svojho času so sebou priniesli černosi z Afriky a piráti 

z európskych námorných veľmocí, čo zapríčinilo miešanie rás, kontrastov, 

životných filozofií a náboženstiev. A toľko príbehov. ...spisovateľov starý otec – 

veterán z občianskych vojen – prežil pestrý život a vedel o ňom pútavo rozprávať, 

podobne ako jeho stará mama, ktorá je predobrazom Ursuly, matky 

buendíovského rodu. ...práve ona svojmu vnukovi pôsobivo rozprávala príbehy 

plné ľudových povier, duchov a znamení, vďaka ktorým sa skutočnosť javila 

bohatšia a tajomnejšia. A mala zvláštny dar jasnozrivosti ... ktorú po nej zdedili 

Márquezove najvýznamnejšie postavy“. 

 „Originálnosť Márqueza pre mňa spočíva v jeho neopakovateľnom 

literárnom štýle, kde sa snúbi sen so skutočnosťou, mýty a symboly sa integrujú 

do skutočnosti, a ktorý má poetický náboj. To je ten neuchopiteľný magický 

realizmus. Spôsob, akým dokáže pretaviť naoko bezvýznamný podnet do 

plnokrvnej literárnej postavy alebo scény. ... Márquez je mágom slov, a v tom je 

sila jeho rozprávačského umenia“ (Slovenka 2014, č. 17, s. 18). M. Slezáková 

preložila do slovenčiny diela Generál vo svojom labyrinte, Láska v čase cholery, 

Román môjho života. Na interpretáciu sme si vybrali poviedku Kronika vopred 

ohlásenej smrti v jej preklade (1984). 

 Fantastické či magické prvky tvoria najvýznamnejšiu zložku jeho štýlu..., sú 

však nerozlučne späté so skutočnosťou, umožňujú vidieť realitu z novej stránky, 

z jej „odvrátenej strany“ a neraz ju aj lepšie a hlbšie spoznať. Ich žriedlom sú 

biblické a antické mýty, postavy a motívy ľudových rozprávok. Z rozprávok 

a povier o záhrobnom živote skrsli aj prízraky zjavujúce sa na stránkach knihy. Sú 

to spomienky na mŕtvych „materializované v nemateriálnej podobe“. Mŕtvi 

zostávajú žiť v pamäti živých a len vtedy definitívne zomierajú, keď sa na nich 

zabudne. Plukovník jediný nevidí prízrak svojho otca, lebo v jeho vykradnutej 

duši nezostala spomienka na neho,“ (1984, doslov Redakcia, s. 93). Za storočnou 

históriou Maconda (pozn. paralela Aracataca, kde sa Márquez narodil, 1830–

1930) sa odvíjajú dejiny v najtypickejších momentoch, charakteristických nielen 
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pre Kolumbiu, ale aj pre mnohé iné krajiny latinskoamerického kontinentu. 

Odveké témy: láska a túžba, vojna a revolúcia, chudoba a bohatstvo, mladosť 

a staroba, ľudská samota, rozmanitosť života a nekonečnosť smrti. Za veľkými, 

smiešnymi a dojímavými príbehmi troch generácií Buendíovcov vidíme vlastne 

celé ľudstvo“ (1984, s. 94). 

 
Kronika vopred ohlásenej smrti (1981)  

 Poviedku napísal Gabriel García Márquez ako päťdesiattriročný, mala 

literárny i komerčný úspech ako román Sto rokov samoty. Rozvíja naoko lacný 

príbeh o tragédii domnelého zvodcu Santiaga Nasara, ktorý sa stane obeťou 

pomsty za zhanobenú česť, pomsty, ktorej by sa pôvodcovia radi vyhli, ale osud – 

antické fátum – nedovolí, aby sa tak stalo“ (1984, s. 95) vyplýva z tradície 

o krvnej pomste, ak nie je nevesta panna, ženích ju vráti rodine. 

Funkciu matky Buendíovcov Ursuly, ktorá reprezentuje rodovú pamäť v románe 

Sto rokov samoty, plní v Kronike Nasarova matka Plácida Linerová, i tá „je 

zasvätenou vykladačkou cudzích snov“ (1984, s. 9). Vo výklade dvoch synových 

snov, ktoré mal týždeň pred vraždou, sa však pomýlila (ironický odstup autora od 

témy, ktorý posúva mýtický obsah do modernej polohy). „Ani Santiagovi 

Nasarovi napodiv nezišla na um nijaká osudová predzvesť“ (s. 10), ani nemohla, 

lebo bol nevinný a všetky narážky, že mu hrozí nebezpečenstvo, buď neberie 

vážne alebo netuší, že sa ho týkajú. Matka si vysvetľuje aj jeho druhý sen mylne: 

„- Všetky sny o vtákoch znamenajú dobré zdravie, - povedala.“ (s. 11) 

 Santiago Nasar je potomkom Arabov, ktorí prišli do Kolumbie 

v predchádzajúcej generácii, no hoci rozumie po arabsky, sám už tak nerozpráva. 

„Od matky zdedil schopnosť vytušiť veci budúce“, od otca praktické vlastnosti  

a tie mu umožnili „ byť odvážnym a múdrym“ (s. 12) v bežnom živote na farme, 

ktorú po otcovej smrti zdedil. Musel zanechať strednú školu a naplno sa venuje 

farme. Je mladý, krásny, v rozkvete životných síl, má dvadsaťštyri rokov, je 

bohatý. Preto každý v mestečku uverí, že práve on je zvodcom nevesty, ktorá ho 

za zvodcu označila, či skôr len prikývla na otázku, že zvodcom bol on - Santiago 

Nasar. Preto ju manžel počas svadobnej noci vráti rodičom. Jej bratia - dvojčatá 

Vicariovci - posilnení alkoholom po bohatej svadbe - sa rozhodnú, v duchu 

tradície, domnelého zvodcu zabiť. Santiago nič netuší, hoci je svedkom mnohých 

signálov budúcej vraždy i spôsobu jej prevedenia. Kuchárka Victoria Guzmanová, 
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ktorá bola milenkou Santiagovho otca, pitvá tri králiky, keď sa u nej Santiago 

krátko pred vraždou zastaví. Oháňa sa zakrvaveným nožom (s. 13) a zabíjanie 

králikov je aj predobrazom spôsobu vraždy, ako ju neskôr spáchajú Vicariovci: „ 

Nemohla však premôcť nával ohromenia pri spomienke na údes Santiaga Nasara, 

keď vytrhla vnútornosti z králika a hodila psom pariace sa črevo“ (s. 14). Po 

poslednom bodnutí mäsiarskym nožom sa zo Santiaga vyvalia črevá a kráča, 

držiac si ich v hrsti, kým nepadne v predsieni na zem mŕtvy. 

 Ďalším signálom tušenej vraždy sú vchodové dvere. Placida Linerová vo 

fejtóne s názvom Osudné dvere, opisujúcom okolnosti vraždy po súdnom 

pojednávaní, tvrdí: „ Môj syn nikdy nevychádzal zadnými dverami, keď bol pekne 

oblečený“ (s. 15). Banálny prvok pekného oblečenia opäť dodáva príbehu ironický 

rozmer - tragický čin, vražda, je výsledkom omylu, nevesta označila za vinníka 

možno nepravého zvodcu, navyše strata panenstva pred svadbou v modernej dobe 

sa trestá neprimerane. Pekné oblečenie signalizuje nepochopiteľné konanie 

hlavného hrdinu, nevychádza z domu zadnými dverami ako zvyčajne, keď je 

sviatočne oblečený. Oscilácia medzi tragédiou a iróniou dáva textu rozmer 

zahŕňajúci literárnu tradíciu od antiky po postmodernu. 

 Parodické je aj vítanie biskupa, na ktoré sa náhli Santiago Nasar, hoci ľudia 

v meste vedia, že sa v mestečku nezastaví, len prepláva na lodi popri mestečku. 

Biskup je len polievku z kohútích hrebeňov, čo obyvatelia odsudzujú, no čakajú 

ho s kohútikmi v košíkoch. Hlasné kohútie kikiríkanie oveľa skôr, na svitaní, tiež 

symbolizuje blížiacu sa Nasarovu smrť . Autor opäť využíva dvojakú optiku – 

reálnu, biskup skutočne prepláva okolo mestečka, i symbolickú, resp. magickú, 

kikiríkanie kohútov ako zvukový signál blížiacej sa smrti. Ide o motiváciu falošnú, 

kohúty sú pripravené pre biskupa, no signalizujú smrť hlavného hrdinu. 

Komplikovanými súvislosťami zabezpečuje autor mnohovýznamovosť textu. 

Využíva skratky, symboly a náznaky, v čom spočíva jeho majstrovstvo. Kuriózny 

je aj čas Santiagovej smrti. Vražda sa odohrá skoro ráno, nie potajomky v noci ako 

je to zvyčajné, kdesi v zákutí, ale na očiach verejnosti, ktorá je už navyše na 

vraždu pripravená, nie nečakaná. Príbeh je dôsledne motivovaný, do detailov, 

ktoré pôsobia svojou dôkladnosťou, podčiarkujúcou absurdnosť ľudského konania 

a dodržiavania zvykov – nevesta má byť panna, čo v modernej dobe neplatí a ženy 

túto skutočnosť kamuflujú. Pôsobí absurdne, ale zároveň i vážne, o to viac, že 

vedie k tragédii. Nevesta rady žien nepoužije. Flora Miguelová, Santiagova 
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snúbenica, si spomenie, že keď sa u nich zastavil na kávu a chytil ju ako zvyčajne 

za zápästie: „ pocítila ľadovú, kamennú ruku akoby nebožtíka“ (s. 16). Celý čas sa 

nachádza pod dverami do domu zavraždeného list s presným termínom vraždy 

a spôsobom zavraždenia, no nikto si ho nevšimne. Dvojčatá Pedro a Pablo 

Vicariovci zaspia na stoličkách u predavačky mlieka a zobudia sa, keď Santiago 

vychádza z domu. „Pozerali naňho skôr s ľútosťou“ (s.18) než s nenávisťou. Sú 

rukou osudu (antickej moiré), nie cieľavedomými zločincami. Navyše tri dni 

poriadne nespali a na svadbe výdatne pili. Prvé nože, ktoré si dali nabrúsiť im 

zoberú, musia si nachystať iné, mäsiarske. 

 Obraz svadby uvádza prehnané hodovanie podobné známej Hrabalovej 

hostine z Obsluhoval jsem anglického krále, keď sa v hoteli Paríž hostí habešský 

cisár: „...vykrútili krky štyridsiatim moriakom, zaklali jedenásť svíň pre hostí 

a podrezali štyri teliatka... Hovoril, že sa vypilo dvestopäť debničiek 

prepašovaného alkoholu a takmer dvetisíc fliaš trstinového rumu rozdali medzi 

ľuďmi“ (s. 19). F. Rabelaise patril zrejme k obľúbeným autorom nielen  

B. Hrabala, ale aj G. G. Márqueza. Renesančné korene ich tvorby sú evidentné, 

nič ľudské im nie je cudzie, vrátane telesnosti, absurdita vraždy pre stratu 

panenstva pred svadbou vyznieva o to absurdnejšie. 

 Kontrast vysokého a vznešeného pochádza tiež z renesancie. Rovnako 

smiešne ako biskup pôsobí aj predstaviteľ svetskej moci, starosta Don Lazaro 

Aponte, plukovník vo výslužbe, ktorý rovnako ako celé mesto tušil, čo Nasara 

čaká, no dá sa oklamať jeho bezstarostným výzorom, keď kráčal vyobliekaný 

čakať biskupa. Ľudia v mestečku berú Santiagovu smrť ako hotovú vec už 

predtým ako sa o vražde dozvedia. 

 Konanie ženícha Bayarda San Roman je o to absurdnejšie, že je to vzdelaný 

muž, dopravný inžinier, „nesmierne majetný“ (s. 26) a vo všetkom do čoho sa 

pustí, vyniká. Jeho konanie je však nelogické, nie je jasné prečo požiada o ruku 

práve chudobnú Angelu Vicariovú (možno preto že si namýšľa, že je panna?, nosí 

čierne šaty zapnuté po krk, chodí všade v sprievode prísnej matky). Napriek svojej 

úspešnosti pripadá ženích autorovej matke „ako diabol“, „vyžarovalo z neho 

vnútorné napätie“ a „pôsobil dojmom veľmi smutného človeka“ (s. 27). Neskôr 

vysvitne, že je synom konzervatívneho generála, ktorým nevestina matka pohŕda. 

Kúpi Angele od vdovca, ktorý dom nechce predať, krásny dom za neprimeranú 

cenu. Vdovec dva mesiace po predaji domu od žiaľu zomrie. Reálne a fiktívne 
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zostáva v rovnováhe. Čitateľ však zostáva celý čas v neistote – je Nasar naozaj 

zvodcom Angely Vicariovej? Prečo si berie zámožný Bayard San Roman 

chudobnú Angelu Vicariovú? Prečo bratia Vicariovci zavraždia Nasara, keď by to 

najradšej neurobili? 

 „ – Zabili sme ho síce vedome, - prehovoril Pedro Vicario, - ale sme 

nevinní.“ (s. 42) „...- usilovali sa, aby im niekto zabránil zabiť ho, no nepodarilo 

sa to.“ (s. 42) „...dvadsaťdva osôb vyhlásilo, že počuli, čo bratia hovorili, a všetci 

mali ten istý dojem, že to vraveli s jediným zámerom, aby sa to vedelo.“ (s. 43) 

Detailný obraz pitvy, ktorá bola horšia ako samotná vražda, lebo ju robili 

neodborníci, zdôrazňuje obludnosť, ale aj márnosť činu bratov Vicariovcov. 

Nedôležitosť príčiny, pre ktorú bol Santiago Nasar zavraždený. Nezmyselnosť 

dodržiavania tradícií, ktoré už nemajú opodstatnenie. Nezmyselnosť smrti. 

 „Pre veľkú väčšinu ľudí jedinou obeťou bol Bayardo San Roman. Boli tej 

mienky, že ostatní aktéri tragédie splnili dôstojne, ba až s istou vznešenosťou, čo 

im v záujme cti život prisúdil. Santiago Nasar bol obeťou nespravodlivosti, bratia 

Vicariovci sa zachovali ako chlapi a zvedená sestra znovu nadobudla svoju česť. 

Jedine Bayardo San Roman stratil všetko“ (s. 64–65). Začal piť, odišiel z mesta, 

dom, ktorý kúpil Angele Vicariovej spustol a rozpadol sa. Jeho čin sa ukázal ako 

nezmyselný. Angela ho raz zbadala v meste, kde žil, keď sa bola napiť vody 

v krčme a začala mu písať listy, za sedemnásť rokov ich bolo dvetisíc. Po tomto 

čase sa u nej objavil so všetkými neotvorenými listami. 

 G. G. Márquez v poviedke Kronika vopred ohlásenej smrti využíva  

i paroduje postupy detektívky ako tzv. poklesnutého žánru alebo žánru populárnej 

literatúry a podobne ako U. Eco v Mene ruže ho povyšuje na žáner vysokej 

literatúry. Rehabilituje vďaka tomu epický príbeh, no nasvetľuje ho z iných 

gnozeologických rovín, necháva ho vyznieť v reálnej podobe realistickej tradície  

a zároveň ho spochybňuje vo viacerých bodoch. Čitateľa zneisťuje a necháva ho 

uvažovať dávno po odznení príbehu. Majstrovstvo U. Eca a G. G. Márqueza 

pasuje týchto autorov na vrcholné zjavy svetovej prózy 20. storočia, kde aj vďaka 

nim dominuje postmoderna a magický realizmus. 

 

Bohumil Hrabal 
 Josef Kroutvor v štúdii Hrabal, Mácha a surrealisté (Hrabaliana, 1990, s. 37 

a n.) rozoberá poviedku B. Hrabala Chcete vidět zlatou Prahu?, ktorá zachytáva 
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surrealistickú etapu autorovej tvorby. Mladí autori v duchu surrealistických 

hapeningov poriadajú oslavy výročia úmrtia K. H. Máchu. Jeho kult je posunutý 

z citovej a vlasteneckej exaltácie do oblasti čírej grotesknosti, koncepcia tryzny 

smeruje ku škandálu. Básnik Kytka prehovára pána Bambu, aby požičal miestnej 

surrealistickej skupine svoj pohrebný ústav pre slávnostné zhromaždenie. Kračajú 

pozdĺž Labe, diskutujú, zatiaľ čo na protiľahlom brehu cvičia hasiči. Čaro 

poviedky spočíva nie v plynulom rozprávaní, ale v konfrontácii absurdných 

paranoidných či surreálnych obrazov. Podľa rozprávania K. Marysku ide 

o skutočnú udalosť, ktorá sa odohrala v Hrabalovom rodnom Nymburku. 

 Hrabalova fantázia sa teda opiera o určité fakty, ale upravuje si ich podľa 

vlastných literárnych potrieb. Nehybný básnik Jan z Wojkowic sa mení  

na rekvizitu už neživej poézie – podľa autora štúdie ide o paralelu so škandálom 

v súvislosti s Nezvalovým zborníkom Ani labuť ani luna, posledný príspevok 

v ňom vyvolal až súdne konanie. Surrealisti milovali provokáciu, chápali ju ako 

prejav slobodného ducha. Labe rozdeľuje svet poézie (Kytka je sám Hrabal) a svet 

reality – hasiči, navzájom sa cez rieku prekrikujú. Poviedka je reakciou na falošný 

romantizmus, na pietu k mŕtvym hodnotám. Hrabal teda už na začiatku svojej 

literárnej cesty polemizuje s tradíciou a hľadá nové cesty. I Robert Kalivoda  

v štúdii Básnický čin Bohumila Hrabala aneb Bohumil Hrabal a český 

surrealizmus konštatuje: „Hrabal vyrostl z českého surrealismu“, ktorý pokladá  

za jednu „z hlavních větví života... české pomnichovské moderny“ (Hrabaliana,  

s. 81). 

 Zdeněk Pešat v štúdii Generační souvislosti upozorňuje na ďalšie súvislosti 

Hrabalovej tvorby. Ide o jeho vzťah k skupine 42 a o programovú štúdiu Kamila 

Bednářa Slovo k mladým. V programe vyjadril básnik snahu objavovať nahého 

človeka, bez príslušnosti k sociálnej vrstve a triede, zloženého z citov, pudov, 

zmyslov, obmedzeného len na svoju najhlbšiu látku. Ich cieľom je objavovanie 

reality mesta, vystupuje proti parnasizmu, o snahu preniknúť k prostej všednej 

existencii človeka v jeho drsnej každodennosti uprostred modernej civilizácie. 

Vzorom tejto skupine je anglo-americká poézia, pred vlastným písaním 

uprednostňuje priamy, nesprostredkovaný vzťah k životu (cit. dielo, s. 44). 

 Aj keď K. Teige odmietol rané verše Maryska a Hrabala (cit. dielo, s. 81)  

a označuje ich básne za „mäkký surrealizmus“, Hrabal sa nevzdáva a hľadá 

vlastnú cestu. Verše prepisuje do prózy, v ktorej využíva skúsenosť z vlastnej 
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poézie. Uskutočňuje svoju revolúciu vo vnútri surrealizmu a v Jarmilke, pôvodný 

názov Majitelka hutí, prekonáva svojím spôsobom Bretonovu Nadju. Je už od 

mladosti disponovaný na to, aby sa identifikoval s „obyčejným lidstvím“, váži si 

prácu rúk, ktorá prestupuje život obyčajného človeka a berie zároveň vážne nielen 

zmyslovo materiálnu skutočnosť reálneho života, ale aj lautréamontovsko-

surrealistrické heslo, že poéziu majú robiť všetci. Odchádza do kladenských hutí, 

prežíva takmer hmatateľne, ako sa socialistická revolúcia uskutočňuje v surovej 

realite konkrétneho života a podáva o tom písomné svedectvo, mohutne 

povzbudzovaný svojím surrealistickým básnickým druhom Bondym, spolu s ním 

dospieva k poznaniu, že tento spôsob písania je totálny realizmus. Z. Pešat 

konštatuje, že má bližšie „k elementárnym životným formám“ ako Teigeho termín 

z roku 1935 dialektický realizmus (K. CHVATÍK, cit. dielo, s. 84). 

 Po surrealisticko-poetistickej fáze sa Bohumil Hrabal prepracoval do fázy 

„totálneho realizmu“. „Odstrihne sa od rodičov“ a z malomestského prostredia, kde 

žil bezstarostným životom v rodine správcu pivovaru v Nymburku, v starostlivej 

opatere matky, živený fantáziou príbehov strýca Pepina, prichádza na predmestie 

Prahy, kde žije bohémskym životom v ulici Na hrázi 24, v bývalej kováčskej dielni 

a pracuje v huti na Kladne ako robotník. Píše Jarmilku a Krásnu Poldi, prostredie 

hute a obyčajných ľudí ho fascinuje, objavuje v nich „perličku na dne“. Kultivuje 

svoj nový rukopis, napájaný z rozmanitých prameňov, skamaráti sa s Vladimírom 

Boudníkom a Egonom Bondym, jeden čas spolu bývajú, neskôr u neho prespávajú. 

Intelektuálne debaty sa spájajú s kruto-poetickými zážitkami z robotníckeho 

prostredia a z prostredia outsiderov žijúcimi na predmestí Prahy. Potrebuje si 

„zamazať ruky realitou“ v duchu americkej literárnej tradície, ktorú kultivujú v českej 

poézii básnici skupiny 42. Je ich generačným súputníkom, jeho próza je do istej 

miery obdobou ich poézie. Zoznamuje sa s J. Kolářom, sám robí koláže, fascinuje ho 

explozionalizmus V. Boudníka, jeho výtvarné kompozície z odpadu z hutí, škvrny na 

omietke i filozofia Lao-c, s ktorým ho oboznamuje filozof E. Bondy. Hrabal je 

vzdelaný na Schopenhauerovi (počas štúdia práva navštevuje prednášky doc. Josefa 

Fischera z filozofie) i na ludibriozite filozofa L. Klímu. Fascinuje ho existencializmus 

a Celine, F. Rabelaise a J. Hašek, F. Kafka, Eliotova Pustatina, z domácej tradície si 

vyberá K. J. Erbena, J. Nerudu i B. Němcovú. Z týchto a ďalších zdrojov vyrastá 

próza B. Hrabala, je taká nová a pravdivá, že jej vydávanie sprevádzajú od začiatku 

problémy, debutuje po mnohých peripetiách až ako štyridsaťdeväťročný Perličkou na 
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dně roku 1963 (Hlučná samota, 2014). 

 Magický realizmus G. Garcíu Márqueza a totálny realizmus Bohumila 

Hrabala majú viaceré spoločné typologické črty. Ich príbehy majú surrealistické 

i mýtické korene. Vo výraznej miere využívajú až naturalistickú hyperbolu na 

stupňovanie účinku svojich textov na čitateľa. Napínajú hranice jeho vnímavosti 

(črevá, ktoré si nesie v rukách hrdina Márquezovej prózy v rukách po vražde, 

zaschnutá krv v prilbe pána Baltisbergra, ktorú z nej vytriasa jeho manažér po 

smrteľnej havárii). I vďaka tejto tematickej podobe, ale aj preto, že text je 

križovatkou dovtedajších postupov autorovej tvorby v ešte obnaženej podobe, sme 

si vybrali na interpretáciu a porovnanie práve Hrabalovu poviedku Smrt pana 
Baltisbergra z Perličky na dne. Striedajú sa v nej obrazy každodenného života 

Hrabalovej rodiny s kurióznymi a hrôzostrašnými motívmi a historickými 

súvislosťami. Smrť krátko po vojne sa stala akoby samozrejmou, inokedy 

grotesknou, jej obludnosť má surrealisticko-existenciálny rozmer. Témou 

poviedky je udalosť z reálneho života, návšteva motocyklových pretekov, Veľkej 

ceny Brna. Príbeh je reálne motivovaný záľubou Hrabalovho otca v motorkách 

a neskôr v autách. Je plný kurióznych detailov. Rodina cestuje na preteky na starej 

škodovke, ktorá bola cez vojnu ponorená v rieke, strýc Pepin na nej preváža 

susedom nábytok, „ale horší bylo, že za jízdy nám vypadlo dno. Tak jsme to dno 

museli dát na střechu, na tu postel“. Pred cestou na Velkú cenu „tak rychle 

vyměnili prasklé péro, pak dozadu, kde má být sedadlo, přidrátovali zahradní židli, 

protože dávno, před pěti léty, si otec usmyslil, že zvelebí tuhle škodovku 430. To 

vytrhal čalounění, dal pod kůlnu i sedadla a pak roky s matkou snili, jak jednoho 

dne se všechno vypere, vyčistí...“ (1963, s. 42). 

 Súčasťou formovania autorovho individuálneho štýlu je využívanie 

hovorovej reči: „Sakra, ta vaše kredenc je nějak bledá v ksichtě. Neměli jste ji přes 

protektorát skovanou v Labi? (cit. dielo, s. 42). Sedadlá „byla pryč“, cestujúci 

„seděli na bedýnkách od margarínu“, pričom otcovou vidinou bola: „Krásná, 

dobře vyčalouněná škodovka 430“ (cit. dielo, s. 43). Próza je presným, niekedy 

kruto pravdivým, inokedy groteskným obrazom obdobia tesne po druhej svetovej 

vojne. Veľkolepá udalosť, na ktorú prichádzajú diváci z celých Čiech sa chvíľami 

mení na karneval podávaný ľudovým divákom, ktorého reprezentuje hlavne strýc 

Pepin. Hrabal využíva synekdochu, nielen priraďovanie jednotlivých obrazov ako 

v poézii, ale striedanie krátkych príbehov troch rozprávačov – autora, strýca 
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Pepina a mrzáka, ktorého v závere vystrieda otec. 

 Hrabal využíva v kompozícii asociatívny princíp radenia motívov, ktorý sa 

naučil od Apollinaira a využíval ho predtým vo svojej poézii. Z poetizmu odkukal 

tematizáciu slova v kontexte, ktorá je aj základom rozprávania strýca Pepina. 

Tematizovaným prvkom nie je slovo, ale motív základného či vsunutého príbehu. 

Častá hyperbola v príbehoch a vyberanie si kurióznych prvkov z reality ich posúva 

do polohy totálneho realizmu, ktorý je v opozícii k dobovému schematizmu s jeho 

prikrášľovaním reality. Pracuje s kontrastom, nachádza ho v samotnej realite, 

s metódou koláže a kompozičného strihu. Autor si vyberá kuriózne, groteskné, 

v rozprávaní zveličené príbehy a spomenutými kompozičnými postupmi ich 

napája na ústredný reálny príbeh. 

 Ľudový rozprávač, reprezentovaný strýcom Pepinom má rabelaisovské 

korene. Zveličenie a groteska mu umožňuje vysloviť malomeštiackou 

spoločnosťou zastierané pravdy. Napr. opis arcibiskupa, ktorý bol záletník „chodil 

za ženou nadlesného“, ten ho postrelil a nakoniec sa odsťahoval s kuchárkou „do 

Tyrol, aby byl Bohu blíž“ (s.43 a inde) vyjadruje vzťah ľudu k predstaviteľom 

cirkvi. Na inom mieste žiak odpovedá na náboženstve, že svätá Trojica bola 

sestrou Panny Márie, za čo získa poriadny výprask, lebo: „tenkrát se učilo podle 

Jana Amose“ a „ tloukl mu hlavou do tabule“ (s. 48). Podobnú tému a jej 

parodovanie nájdeme u Márqueza (očakávanie biskupa, aj keď obyvatelia vedia, 

že sa v ich mestečku nezastaví, prinesú mu kohútikov, aj keď nesúhlasia s tým, že 

si varí polievku z ich hrebienkov). Dodržiavajú stáročné zvyky, aj keď pociťujú 

ich formálnosť. V danej dobe, po hrôzach druhej svetovej vojny poukazuje Hrabal 

na vonkajšiu štafáž náboženských zvykov bez vnútornej náplne (výrazná je tu 

Hrabalova nadväznosť na Haška, napr. opis neumeleckého obrazu poslednej 

večere vo Švejkovi, na ktorom Kristus s krížom pôsobí ako hráč s tenisovou 

raketou). Kňaz má byť láskavý, no prejavuje sa v príbehu strýca Pepina ako 

surovec, nedodržiava celibát. Trikrát opakovaný obraz nehodných predstaviteľov 

cirkvi je súčasťou princípu degradovania vysokého na nízke, ktoré tvorí jeden 

z dôležitých Hrabalových postupov nielen v období totálneho realizmu. Vložené 

príbehy strýca Pepina sa podieľajú sa celkovom grotesknom obraze udalosti. 

Najvýraznejšie v nich interpretuje vznešené ako nízke. 

 V poviedke sú početné stopy vojny. Jej následky sú v poviedke viditeľné 

hlavne na ľuďoch s protézami, aj keď muž „sedící v kolečkové židli“ stratil jednu 
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nohu na motocyklových pretekoch, nie vo vojne. Protézu má aj kelnerka v krčme, 

kde sa podobne ako u Cervantesa v Donovi Quijotovi odohráva viacero 

Pepinových vložených príbehov. Celé rozprávanie má tragický i tragikomický 

rozmer, ktorý zvyšujú naturalistické prvky (opis havárie na motorke, ktorú riadil 

mrzák jednou nohou, samotná smrť pána Baltisbergra). Parodické ladenie majú 

najmä príbehy strýca Pepina. V jednom z nich paroduje romantické stretnutie 

s partnerkou na cintoríne: „Teď půjdeme holdovat romantice!“ navrhuje ironicky 

partnerka, v podaní Pepina, podobne ako v postmoderne, kde sa priame vyznanie 

lásky môže vyjadriť len ironicky, inak pôsobí lacno („Tak co pořád děláte, že vás 

není vidět? A já jí řekl, že mě bolí na prsou, aby si myslela, že píšu básničky. Tak 

ona položila sonnenširn na balvan, lehla si naznak, dívala se na mně a po mně lezli 

mravenci“ (cit. dielo, s. 44). Hrabal využíva prvky irónie a paródie i na úrovni 

jazyka, podobne ako pred ním Vančura, dokonale ovláda prostriedky 

predchádzajúcich literárnych smerov a štýl autorov pred ním, vďaka čomu ich 

revitalizuje, nadväzuje na nich, no v dobovom kontexte i paroduje. Krásna krajina, 

v ktorej sa dej odohráva, je naozaj krásna, no súčasne je parodovaná, odohrávajú 

sa v nej automobilové preteky sprevádzané rachotom strojov, výparmi benzínu 

a motorového oleja. Rodina sa v nej rozloží ako na pikniku, rozbalí si rezne 

a posilňuje sa „hořkou“ vo fľaši od maggi. Auto, na ktorom absolvujú pomerne 

dlhú cestu sa rozpadáva. Hrabal pracuje formou koláže, využíva paradoxy na 

viacerých úrovniach textu. „Povídala: Víte, moje maminka vás má ráda, nešel by 

ste k nám na večeři?“ „Ale já jsem mlčel, protože její bratr měl syfilis“(s. 44). 

Nemilosrdne paroduje falošné mýty náboženské, romantickú lásku i literatúru: „už 

abych byla na hřbitově...“ A já jí to schvaloval a těšil jsem ji, že podle básníků ta 

nejkrásnější věc na světě je mrtvá krasavice“ (s. 44). Paradox zasahuje i rovinu 

postáv, ktoré sú deformované. „Muž v kolečkové židli“ vystupuje v poviedke ako 

znalec motocyklového športu, no o nohu neprišiel vo vojne, ale na motocykli  

(s. 46). Autor upozorňuje na odvrátenú stránku športu, na hazardovanie so 

životom, ktoré s ním súvisí. Výlet do Brna na motocyklové preteky sa mení na 

tragédiu, ktorej sa diváci dobrovoľne zúčastňujú, smrť ako divadlo znižuje jej 

tragiku, stáva sa divadelným predstavením s komickými a grotesknými prvkami, 

s prvkami kabaretu, ale aj so zachovaním súcitu v závere. Na stupňovanie napätia 

využíva Hrabal anaforu a iné druhy opakovania, najmä v rozprávaní strýca Pepina 

a mrzáka. Opakuje uvádzacie častice na začiatku viet, ktorými podčiarkuje 
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hovorový charakter textu, no anafory a iné druhy opakovaní majú aj kompozičnú 

funkciu, podieľajú sa aj na stupňovaní napätia. Hovorové pasáže slúžia ako 

opozícia vznešenej ústrednej témy smrti. 

 V pasáži, v ktorej si spomína strýc Pepin na bitku s Nemcami zo susednej 

dediny v mladosti, ožíva intertextuálny odkaz na Rabelaisa jednak cez 

parodovanie športových prvkov (doktor Karafiát je veliteľ Sokola, no ideály tejto 

prvorepublikovej organizácie sa v realite ukážu ako málo platné. Presila Nemcov 

je v bitke rozhodujúca, Pepinovi a veliteľovi Sokola nepomôžu ani vlastenecké 

pesničky, ktorými provokujú Nemcov). Príhoda vyznieva nakoniec ako paródia na 

falošné vlastenectvo a na nereálne hrdinstvo v zle odhadnutej situácii. Opis boja 

má karnevalové prvky. 

 Ústrednou myšlienkou poviedky Smrt pana Baltisbergra je problém 

bezmocnosti človeka voči osudu a zároveň paródia veľkej témy smrti, s ktorou sa 

stretávame aj v Márquezovej poviedke Kronika vopred ohlásenej smrti. Márquez 

však navodzuje v Kronike atmosféru antickej tragédie, v jeho próze kráčajú 

textom dejiny jeho krajiny s osudovosťou antickej tragédie. Hrabal nazerá na 

dejiny z pohľadu malého českého človeka, dominuje ľudový, karnelový 

rabelaisovský pohľad, prevažuje groteska, uzemňujúca heroický pátos tragédie. 

Prevažuje u neho nízke, u Márqueza je dominantné vznešené, aj keď i u neho sa 

tragické vznešené sa mieša s komickým. U Hrabala, v poviedke zachytávajúcej 

situáciu po druhej svetovej vojne, je síce smrť rovnako obludná a nečakaná, 

signalizuje ju rovnako ako Márqueza už názov, teda nie je prvoplánovo 

tematickým vyvrcholením príbehu, no časté odbočenia, humorná tematizácia 

motívov v podaní strýca Pepina i mrzáka, rovnako banálny opis konania rodiny 

(pojedanie rezňov, upijanie si „hořkej“ z fľaše od maggi, škodovka vytiahnutá 

z Labe a sedadlá pridrôtované ku kapote, ktorá ledva drží pokope) ju posúvajú po 

vojne, keď sa človek so smrťou stretával každodenne, do polohy komédie až 

grotesky. Akoby sa kvantitou, akou sa prejavila vo vojne, smrť dehonestovala. 

Ťažko o nej hovoriť vážne. Smrť motocyklového pretekára neprebieha navyše 

pred očami divákov, ale za mantinelom. Komentátor ju vo vysielaní nezverejní, 

ale kamufluje dobovými, pre dianie nepodstatnými informáciami, ktoré však 

odkazujú na dobový kontext. 

 Hrabal využíva pri tvorbe postáv, najmä mrzáka a strýca Pepina, paradox. 

Mrzáka, ktorý sa vyzná v motocykloch a problematike motocyklových 
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a automobilových pretekov, pri ktorých prišiel o nohu, charakterizuje paradoxne 

sentimentálne prežívanie dejov: „Baltisberger má veliký srdce“ tvrdí. „Tak vy 

myslíte, že Šťastný to veliký srdce nemá?“ zdvihla oči matka. „Kdo říká, že nemá? 

Má, ale když pan Šťastný jede, tak to řve jakoby zlostí. Až vlasy vstávají“. Domáci 

pretekár nemá dobe primeraný stroj. Mrzák predpokladá, že zvíťazí Baltisberger, 

ktorý má kvalitnú motorku a jazdí primerane: „Mašina musí utahat jezdce. Ale 

s panem Šťastným je to obráceně. A odvahu má takovou jako nikdo.“ (s. 45). Šťastný 

je teda podľa neho vlastne nešťastný. Autor ponúka falošnú motiváciu príbehu ako 

Márquez, keď v Kronike ukradnú vrahom nože, čitateľ na chvíľu uverí, že vražda sa 

neuskutoční. Baltisberger je kvalitou motocykla a spôsobom jazdy predurčený na 

víťazstvo v pretekoch, no osud v podobe mokrej vozovky zasiahne do príbehu, 

pričom v duchu totálneho realizmu, príčina smrti je zakotvená v realite nie 

v iracionálnom prvku. Realita po vojne je rovnako iracionálna ako fátum, osud, 

moiré, v antickej tragédii. Komické sa mení na groteskné. 

 Do vlastného príbehu vkladá Hrabal na odľahčenie (kompozičným princípom 

koláže) vlastný príbeh Ferdinanda, spätý s Haškom, teda nie toho Kokoschku, „co 

zbíral psí hovínka“, ale budúceho potenciálneho cisára Rakúsko-Uhorska, 

vykresľuje ho v humornom duchu pomocou hyperboly ešte obludnejšieho ako 

Švejk. Jeho humor ústi do grotesky: „Ferdinad, ten, co měl bejt císařem. Ten byl 

taky samá zlost. Dvoumetrový hovado, zadek jak chlívek, že musel mít trůn jak 

Marie Terezie, trůn jak kašnu...“ (s. 45). Hrabal v poviedke relavitizuje kategóriu 

vznešeného (polemizuje s romantizmom, so vznešeným chápaním smrti v tragédii, 

so vznešenými ideami vôbec). „To samý byli i Havlíček a Kristus. Ti se taky 

nikdy nesmáli, ač byli krasavci. To když mám bejt zástupce myšlenky na světě, 

tak nesmím dělat voloviny. Havlíček měl diamantovej mozek, že i profesoři byli 

nad ním štajf“ (s. 46). Ľudový živel víťazí nad strojenou vznešenosťou ideí, 

smiech je nebezpečný ako v Ecovom Mene ruže a zároveň víťazí strom života 

zelený na rozdiel od sivej teórie ako v Goetheho Faustovi. 

 Najväčšie vedomosti o pretekoch má paradoxne invalid na vozíčku, ktorý 

prišiel o nohy práve na motorke. Svoje informácie získava v krčme, rovnako ako 

strýc Pepin, ktorého príbehy ústia do grotesky. Opisy krčmových bitiek 

pripomínajú Rabelaisove bitky v Gargantuovi a Pantagruelovi. Ľudové pravdy 

slúžia ako korekcia nadobudnutých znalosti. Keď mrzák hodnotí na základe 

získaných vedomostí Baltisberga ako favorita – má lepší stroj i lepší štýl jazdy ako 
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český pretekár - Pepin mu oponuje: „Líbí, líbí... nejdůležitější je, jak to dopadne!“ 

(s. 47). Ako potvrdenie svojej pravdy uvádza príhodu z vlastného života, keď sa 

stal hasičom, kvôli slečne, ktorá mu povedala, že mu „musí slušet sekerka 

a žebřík“. V skutočnosti hasičom prekáža, družstvo kvôli jeho nešikovnosti na 

pretekoch hasičov prehrá. Jeho nešikovné konanie pripomína filmovú grotesku. 

 V závere, tesne pred vyvrcholením pretekov, zobudí matka otca vyčerpaného 

šoférovaním, hoci na preteky cestovali práve kvôli nemu, milovníkovi motocyklov 

a znalcovi motoristického športu. Otec však paradoxne vykladá druhému 

odborníkovi, mrzákovi, že motocykly už vytláčajú autá, ktoré sú teraz v centre 

jeho záujmu. Podobne ako mrzák predtým, teraz otec vykladá o najvýznamnejších 

svetových automobilových pretekoch a pretekároch, príbehy však má tiež len 

z druhej ruky, načítané z literatúry, mrzák svoje odpočúval v krčme. Otec rozpráva 

o márnej smrti troch pretekárov, pričom jednému z nich vbehol do cesty pes. 

Tému smrti autor trojnásobným opakovaním opäť karnevalizuje a znižuje, aj keď 

ju v rámci poviedky motivuje. Predznamenáva nimi Baltisbergrovu smrť. Jediný 

otec, mrzák v kolečkovej stoličke a dvaja učni, ktorí tiež preteky prespali, v závere 

smútia nad Baldisbergrovou smrťou: otec sa rozbehne Baltisbergrovi na pomoc, 

mužovi v „kolečkové židli“ „slzy“ „kapaly na deku“ (s. 54) a jeden z učňov sa 

v úplnom závere poviedky opýta: „To už je pan Baltisberger docela mrtvej?“  

(s. 55). Vďaka tomu smrť v poviedke nie je len divadelným predstavením, ale aj 

skutočnou tragédiou, ktorá vyvoláva slzy. Slzy však v modernej literatúre nemôžu 

byť lacné, preto ich autor koriguje groteskou, karnevalizáciou a znižovaním 

vysokého na nízke v príbehoch ľudového rozprávača Pepina. 

 Režisér Menzl, ktorý režíroval jednu zo sfilmovaných poviedok Perličky na dne 

a získal za Ostře sledované vlaky cenu Oskara sa pýta autora, ako to, že: „U žádného 

jiného autora jsem nezažil tak intenzivní setkání s lidskými neštěstími, vypravované 

přitom bez děsu, s humorem i soucitem zároveň?“ (Něžný barbar, 2014, 104). 

Bohumil Hrabal odpovedá: „Smrt a neštěstí patří k životu nedílně, stejně jako jiné 

stránky života se samozřejmým nadhledem, bez zbytečné tragiky a pokud možno z té 

vedlejší stránky“ (tamže, s. 104). 

 Zatiaľ čo Baltisberger zomiera, miestny rozhlas rapoce: „Vy všichni 

svazarmovci, vy, kteří nám píšete, že byste chtěli závodit! Přihlaste se a zkuste svoji 

odvahu, svoje štěstí na domácích závodech“ (s. 52). Až potom sa reportér dostáva 

k podstate svojho povolania a informuje o priebehu závodu: „ Ale máme tady správu 
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z Lískovce, že jako první projel Kassner. Kde zůstal Baltisberger na čísle tři?“ (s. 52). 

Kvôli takýmto pravdivým alúziám na nezmyselnosť doby nemohli byť Hrabalove 

poviedky v päťdesiatych rokoch publikované. Ich totálny realizmus, zachytávajúci 

detaily deformovanej reality bol pre vládnucu moc nebezpečný. 

 Zmysel svojich textov najlepšie vyjadril sám autor v Úvode k Perličke na dně: 

„Když jsem před lety poznal směr svého srdce, vydal jsem se do přátelského světa, 

podbíjel jsem kolejnice, byl výpravčím vlaku, nabízel životní pojistku, pracoval jako 

obchodní zástupce, dělník v ocelárně, balil starý papír, dělal kulisáka. To všechno jen 

proto, abych se umazal prostředím a lidmi a občas zažil tu ohromující událost, že 

jsem zahlédl na dně člověka perlu. Od té doby mám rád takové lidi, nad kterými se 

láme hůl a myjí ruce. Od té chvíle taky vím, že lidé, které mám rád, raději vypadají 

jako hrubiáni a šašci, než by z přirozené cudnosti ukázali svůj cit. Ale když já právě 

s takovými lidmi nejraději pracoval a žil! Vždyť někteří z nich, pod dojmem chvil 

anebo událostí, najednou si roztrhli košili a ukázali mi své srdce a já jsem viděl, že na 

něm mají diamantem napsáno to, nač myslí filosofové. Proto mám rád místa, kde je 

moc lidí a kde se tedy soustruhuje mateřská řeč, vyrábějí nová slovíčka, zpřesňují 

slangy a dotahují mýty, kde se lidé hovorem navzájem vyptávají, kdo jsou anebo kým 

se chtěli stát. A kdo zná lidi, ten ví, že to není jen tak, protože hovor, to je myšlenka, 

která vytéká z úst a směřuje k porozumění a tichu. Tak někdo žije pár vteřin, někdo 

ale celý život obchází kolem a hovoří a hovoří, ale dovnitř se ještě nedostal. 

Takového člověka mám nejradši, protože ten mě může potřebovat nejvíc. Copak 

víme, zda právě tenhle šaškovský hrubián se zítra neocitne v kouzlu kvalitativních 

proměn?“ (1963, s. 7). 

 Miroslav Drozda v štúdii Hrabalův mýtus a děj (Nad anglickým králem) 

upozorňuje na Hrabalov dar hyperboly (s. 92). Hrabalove autentické reálie fungujú 

v službách básnickej nadsádzky – servírovanie plnenej ťavy s využitím všetkých 

kuchárskych, čašníckych a stolovníckych regulí, zatĺkanie klincov do podlahy 

čašníkovým debilným synom v románe Obsluhoval jsem anglického krále – 

v polohách až vybičovaných do krajnosti – nie je samoúčelné, ale je spojené 

s mýtickosťou celého rozprávania. Výstrelky, vybočenia, anomálie nič nemenia na 

všeobecnom cykle a ráde života, na ktorého pozadí sa dejú. Sú naraz vo svete 

reálnom aj v znakovom svete, ktorý je potvrdzovaný opakovaním leitmotívov v stále 

nových súvislostiach, v novom časopriestore. Opakovania tvoria rytmotvorný postup, 

motívy sa vracajú, znejú ako refrény, nepôsobia monotónne, ale umožňujú Hrabalovi 
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už na začiatku jeho tvorby v Perličke na dně, aby: „Neuvěřitelné stalo se skutkem“. 

Rovnako funguje hra reálneho a neskutočného u Márqueza. 

 Minulý čas rozprávania aj u Márqueza aj u Hrabala dominantný, teda časová 

ukončenosť príbehov (cit. dielo, s. 94), základného i vložených, je predpokladom 

mýtu. Epická látka je uzavretá, nepresahuje do súčasnosti, subjektívne je overené 

kolektívnou skúsenosťou. V ľudovom rozprávaní strýca Pepina sa individuálny 

príbeh, už tým, že je vyrozprávaný, transformuje do objektívnej polohy vďaka 

ľudovej skúsenosti. Karikatúra, deformácia, ktorá pôsobila v surrealizme ako umelá, 

štylizovaná, nepôsobí v príbehoch Márqueza a Hrabala násilne, ale prirodzene, je 

prijímaná a overená poslucháčmi a posúvaná ďalej formou rozprávania. Revitalizuje 

epický príbeh ako podstatu realistického rozprávania, obohatený o nové prvky 

(hyperbola, groteska), získava modernej próze čitateľa a dostáva román z krízy. To je 

funkcia Hrabalovho „pábenia“, mámenia čitateľa príbehom. 

 Vladimír Karfík v štúdii Nůžkami proti lyrismu (1990, s. 105 a n.) skúma 

kompozíciu Hrabalových textov. Nachádza v nich prvky pásma a dadaizmu, 

vytvárajúcich poéziu „oněch slavných obrazů sestavených z předmětů namátkou 

sebraných z dlažby města“ (V. Boudník), od surrealizmu, k skupine 42, ktoré chcú 

vyjadriť svet, v ktorom žije v totálnej realite. „Drsnost a hrubost skutečnosti mi fičela 

vstříc“ ... „a oslepovala mne jak sněhová vánice. A já místo snění a reflexu jsem si 

zamiloval skutečnost jako takovou“ (cit. In: Hrabaliana, s. 106). Autenticitu 

Hrabalových textov zabezpečujú akoby citácie hovorov ľudí, montáž, resp. koláž 

náhodných hovorov, vďaka štylizovanej náhodnosti je nezáväzná, pôsobí prirodzene, 

neliterárne, aj keď jej predchádzalo štúdium literárneho vývinu, filozofie i výtvarného 

umenia (cit. dielo, s. 107). Okrem priateľstva s Vladimírom Boudníkom spájalo 

Hrabala v tomto období aj priateľstvo s básnikom a výtvarníkom Jiřím Kolářom (cit. 

dielo, s. 108). Prvky koláže, ktoré od neho odpozoroval, a montáže, umožňujú 

Hrabalovi voľne narábať s hotovými motívmi, čo spôsobuje, že „Hrabalove kontexty 

sú stále otvorené“ (cit. dielo, s. 109), príbehy navzájom súvisia vďaka náhodnému 

spojeniu tak ako ich vnímame v realite. 

 Pre poznanie Hrabalovej tvorby z obdobia päťdesiatych a začiatku 

šesťdesiatych rokov je dôležitá štúdia filozofa Josefa Zumra Ideová inspirace 

Bohumila Hrabala (Hrabaliana, 1990), ktorý v tomto období žil v Hrabalovej 

blízkosti v Libni a spolu s manželkou sa s Hrabalovými stýkali. Už motto štúdie je 

dôležité, využíva citát z Hrabala: „Jsem pouze výslednicí odložených směrů“ . Josef 
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Zumr objasňuje filozofické východiská Hrabalovej tvorby. V závere poviedky 

Smrt pana Baltisbergra zaznieva súcit z úst učňa, ktorý prespal preteky, vyjadruje 

sa aj potrebou otca pomôcť zranenému pretekárovi a zároveň sa paroduje slzami 

mrzáka, ktoré mu kvapkajú na deku. Pohľad zastrelenej srnky v poviedke Křtiny 

1947, ktorej „z oka vypadla slza, veliká jak briliant“ (1963, s. 121) nás sprevádza 

po prečítaní Perličky na dně po celý život. Slza nepôsobí vďaka všetkým 

kontextom Hrabalovej tvorby sentimentálne, je na hrane, padá ustavične, je onou 

perličkou vyronenou napovrch z dna, z najhlbších prameňov ľudského vnútra. 

„Právě tím soucitem já jsem okamžitě zasažen člověkem, který prokletý je“ (cituje 

J. Zumr Klíčky na kapesníku, 1990, s. 123). J. Zumr objasňuje Hrabalov súcit. 

Hrabalov človek je nešťastný, šťastie, ktoré dosahuje je vždy „hořké“ (cit. dielo,  

s. 123) – iné neexistuje a iné si v rozpornom svete nášho storočia, ohrozovaného 

globálnymi katastrofami nevieme predstaviť. Súcit s človekom je základom 

morálky, humanizmu, daným v ľudskej prirodzenosti. U Hrabala vychádza jeho 

zobrazenie zo Schopenhauera, pokrýva aj lásku k zvieratám, (u Hrabala sa 

prejavuje od mladosti láskou k mačkám). Súvisí s ním aj dôraz na pudový život 

človeka, závažná je u neho úloha sexuality, aj keď smeroval k askéze, ukázal na 

túto oblasť ľudskej existencie (v skúmanej poviedke prehovory strýca Pepina 

o jeho láskach k „slečnám“ v mladosti opäť s nostalgiou i parodicky). U Márqueza 

sú podoby lásky pudovejšie. Ja dosahuje u Schopenhauera „čistý stav poznania, 

nezávislého na rušivej vôli“, v estetickom stave – v tom spočíva blahodarná moc 

umenia – pomáha autorovi oslobodiť sa od trýzne sveta, ktorý do seba pojal tým, 

že ju spredmetnil vo forme artefaktu (cit. dielo, s. 123). 

 Prežívanie vojny vysvetľuje najlepšie sám Bohumil Hrabal: „Vždycky jsem 

byl poctěn tím, že jsem jako výpravčí byl svědkem té druhé války, nevěřil jsem 

nikdy svým očím, tak ohromující byly ty drastické události, zrovna tak jako když 

válka skončila, viděl jsem vedle sebe a v sobě tolik krásné hrůzy a účastnil jsem se 

tolika utrpení v lásce, že z toho špatně spím i dneska, protože ten můj zdánlivě 

obyčejný život je dramatický sám sebou“ (2014, s. 50). Márquez i Hrabal 

nachádzajú v hrôze krásu, v tom sa stretávajú ako zvrchovaní majstri a smerujú 

k umeleckým vrcholom. 

 Ďalším vzorom bol Hrabalovi počas štúdií Ladislav Klíma – Utrpení knížete 

Sternenhocha, 1928 a Slavná Nemesis, 1932, na ich vydaní sa čiastočne podieľal 

(1939). Fascinovala ho jeho „drsná dynamika a špecifická dialektika, relativita 
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všetkých kategórií, stieranie hraníc sna a skutočnosti, medzi dobrom a zlom, 

pravdou a klamstvom a dokázal, ako môže prechádzať vo svoj opak“ (cit. dielo,  

s. 124). Fascinovala ho Klímova „krajná subjektivita“, uvedomuje si, že „směšnost 

a hrůznost jsou sestry“...“kořeny vší hrůzy spočívají v mystériu komičnosti“ (to 

isté zisťuje Umberto Eco v Mene ruže) a naopak „v nejhlubší hloubi směšnost jest 

jen hrůznost, a jen , a jen každý strach, že svět jest jen bezedně hlubokou 

a feerickou hrůznou groteskou“. 

 L. Klíma dospieva k zisteniu, že „nejen že vyšší povstává myslitelně vždy jen 

z nižšího, ale – ve smyslu polarity a hlavně ludibriozity světa – povstává ze svého 

opaku, den z noci, slabost ze síly, ohyzdnost z krásy, štěstí z neštěstí“... „vítězství 

se sestává jen z bití“. Posledné dva citáty si zvolil B. Hrabal ako motto 

k Tanečním hodinám, ludibriozita je podľa J. Zumra prínosom českého mysliteľa 

do svetového filozofického myslenia. Prevzal ju od Klímu i Hrabal, keď napísal: 

„Hravostí a hrou měním slzavé údolí v smích“ (Rukověť pábitelského učně). 

Snúbi sa u neho poetistické chápanie umenia ako hry s Klímovým 

ludibrionizmom, ktoré má v skúmanej poviedke v tesnej blízkosti smrti 

výraznejšie miesto. Hra má v tomto chápaní výrazný existenciálny rozmer, ba až 

metafyzický. Je podstatou života, človek ako suverénny hráč je do istej miery 

demiurgom sveta „ludibrionismus je boží hrou, hrou šílenou a titěrnou 

a ignorantní, a tedy krásnou“ (Kličky na kapesníku a Hrabaliana, 1990, s. 125). 

 Z myšlienok týchto dvoch filozofov sa v priebehu tridsiatych a štyridsiatych 

rokov sformovala existenciálna a antropologická zložka Hrabalovho svetového 

názoru. Boli to fundamentálne, konštitutívne zdroje pre jeho svetonázor. Ďalšie – 

konfirmatívne – sú Lao c, sprostredkovaný priateľovi E. Bondym – mnoho 

spoločné s Klímovou „dialektikou“ majú existencialisti, hlavne Jaspers, umožnil 

mu podľa J. Zumra hlbšie pochopiť „znakovo symbolistný“ rozmer bytia, Camus 

v šesťdesiatych rokoch, sizyfovský motív využil najmä v Příliš hlučnej samote), 

Kant, antickí filozofi starovekí (Sókratés, Platón) i stredovekí (Augustinus, 

Tertullianus, Raymundus, Lullus). T. S. Eliot mu priblížil indickú filozof (cit. 

dielo, s. 267). Podložie Hrabalových próz má hlboké filozofické a literárne korene, 

no jeho príbehy pôsobia prirodzene a číta ich náročný i bežný čitateľ. Sám Hrabal 

objasňuje komunikatívnosť svojich príbehov nasledovne: „Tím, že se vyjadřuji 

krajně subjektivně a jsem sám sobě prvním čtenářem, vlastně tím, že píšu pro 

sebe, tak jsem dodatečně potom zjistil, že vlastně ti lidé mně to berou jako od 



 

 336 

pusy, že vlastně já jsem mluvil za ně. Takže má krajně subjektivní výpověď je 

najednou objektivní“ (Kličky na kapesníku, podľa Hrabaliana, s. 125). 

 Čitateľ má pri čítaní Hrabalovej prózy pocit vnútornej slobody – J. Zumr to 

pokladá za vplyv Klímu a surrealizmu, ktorý Hrabal absorpoval. Surrealizmus 

zdôrazňovaním oslobodzovacej funkcie imaginácie a fantázie objavil pre umenie 

nové rozsiahle územia, ale zároveň si uvedomil aj spoločenský dosah svojho 

objavu (1990, s. 126). Vychádza z Teigeho: „zázraky fantazie jsou účinnou 

obžalobou pusté společenské reality a jejich revoluční charakter spočívá v tom, že 

činí instituce a skutečnosti sociálního řádu hluboce podezřelými, neboť dává 

člověku tušení, že v imaginárním světě žije svoboda, vypuzená z despotické 

sociální reality, a že je nutno cestou revoluční přeměny učinit i skutečný svět říší 

této svobody (TEIGE, Výbor z díla II, s. 169-170. In: Hrabaliana, s. 126). 

 J. Zumr dospieva k zisteniu, že Hrabalova tvorba je irealistická (podč. A. V., 

nie je realistická) a stojí vo vedomej opozícii proti realizmu chápanému ako určitý 

historicky podmienený umelecký smer, ktorý zobrazuje typické charaktery 

v typických situáciách. Hrabalove charaktery sú výnimočné, podobne ako 

Márquezove) a sú situované do okolností bizarných alebo absurdných, no pre 

dvadsiate storočie typických. V tomto zmysle je irealistický Hrabalov „totálny 

realizmus“, (termínom vyjadruje autor svoju odlišnosť od typického realizmu).  

A. Breton píše v prvom manifeste – „na fantastickém je obdivuhodné, že v něm 

není nic fantastického, že je v něm jen skutečno“. To isté platí o Márquezovom 

„magickom realizme“, aj on píše, že všetko vyťažil z reality, ona je magická. 

 Viacerí autori hovoria o Hrabalovej hlbokej znalosti výtvarného umenia, už 

v mladosti ho fascinoval Hieronym Bosch, Pieter Brueghel, koláž, surové 

mimoumelecké texty (V. Boudník), ktoré sú estetickou funkciou integrované do 

nového artefaktu. Z prozaikov sme ešte nespomenuli Joycea s jeho prúdom 

vedomia (Hrabal ho využíva vo vrcholných dielach sedemdesiatych rokov Něžný 

barbar, Příliš hlučná samota, Obsluhoval jsem anglického krále). 

 Nešlo mu o „ozvláštňovanie života“, ale vyberá si z reality „všetko 

výnimočné, nenormálne, absurdné, bizarné, šialené, smiešne a tragikomické, tým 

dosahoval hlbšie k podstate ľudstva“. „Tento svět nadskutečna a básně“, se 

rozsvěcuje ve stavech, kdy přestáváme být poutání praktickými interesy, tedy 

i v polosnu, v opilství, v okamžicích silného příboje vášní, v šílenství, za lehkých 

stavu hypnotických a narkotických (TEIGE: Svět, který voní, In: Hrabaliana, 
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1990, s. 161). Hrabal túto skutočnosť potvrdzuje: „Realita a její uzliny 

a přesmyčky byly a jsou mým zdrojem, mou učitelkou. Vracím se k ní a do ní. 

Avšak tím okamžikem mne ovanula peruť šílenství suchou cestou. Je třeba jen 

znamenati, že realita je pravé, svaté šílenství. Jen ji dát uzdu a řád. Ale to je úkol 

do budoucnosti“ (Mrtvomat. Expozé, 1950). Vybrané úseky reality nazerá zo 

špecifického, často kuriózneho zorného uhla, pričom má neoceniteľného 

pomocníka v strýcovi Pepinovi a vyjadruje sa jazykom čerpajúcim z fondov 

klasickej českej literatúry, moderny, myslím, že sa učí hlavne u Vančuru. Využíva 

živú hovorovú reč, ktorú nasáva v krčmách a v zamestnaniach naskrze 

neintelektuálnych. Tvorba novej literárnej skutočnosti sa u neho deje 

prostredníctvom jazyka, pričom „realita je surovina, z ktorej autor vytvára dielo“ 

(1990, s. 131). Spočiatku ho fascinuje poézia – Baudelaire, Apollinaire, Ungaretti, 

neskôr skupina 42 – jej záujem o perifériu a jej jazyk, nepolemizuje však so 

surrealizmom ako oni, je pokračovateľom avantgardy v druhej polovici 20. 

storočia (1990, s. 132), rovnako i Márquez. Spája ich práve surrealistické 

východisko ako prvok permanentnej revolty, rozširovanie hraníc slobody pre 

každého človeka a jeho výrazové prostriedky. 

 Márquez je robustnejší, fyzickejší, hmotnejší, niekedy až brutálny 

(znásilnenia žien, pôrody, črevá, ktoré si drží Nesar v ruke), odvažuje sa na 

vyjadrenie výraznejších kontrastov: Hrabal je jemnejší, decentnejší (pečiatkovanie 

zadnej časti tela slečny na stanici v Ostře sledovaných vlakoch je nežné, s telom sú 

skôr trampoty – hlavný hrdina spácha takmer samovraždu, obáva sa, že je 

neschopný telesného styku). 

 Márquez je vzdelaný, no nedáva svoje vzdelanie najavo, pohlcuje ho príbeh: 

Hrabalov štýl je kultivovaný, práca so slovom jemná, v tejto súvislosti sa spomína 

Vančura, využíva široké vrstvy slovnej zásoby, archaizmy, novotvary, no hlavne 

hovorovú reč a žargón pražského predmestia, ale nie lacné vulgarizmy či nadávky. 

Využíva prvky viacerých smerov, začleňuje ich rovnocenne do systému literárneho 

diela vďaka kompozícii montáže a koláže a princípu asociácie. 

 Márquez vytvára výrazné postavy a príbeh, smeruje v základných líniách 

príbehu k cieľu, fabula je výrazná: Hrabal sa nechá uniesť rozprávaním, časté sú 

u neho odbočenia, jeho text je polyfónnejší, ale aj kaleidoskopickejší, peripetie sujetu 

odbočujú od základnej fabuly. 

 Márquez načrtne postavu a príbeh niekoľkými výraznými znakmi a čiarami, 
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postavy sa prejavujú činom, konaním, priveľmi neuvažujú : Hrabal má postavy 

vnútorne heterogénnejšie, meditatívnejšie, no aj menej epicky výrazné, vďaka čomu 

ústredný príbeh miestami pohlcujú a komplikujú odbočenia, no je aj viacvrstevnejší, 

polyfónnejší, poskytuje viac kultúrnych konotácií. Napája sa z európskej kultúrnej 

tradície nielen literárnej, aj filozofickej, hudobnej a výtvarnej. 

 Márquez berie mýty z tradície ako hotové a živé v súčasnosti: Hrabal nachádza 

mágiu viac v prítomnej realite a v minulosti presahujúcej bezprostredne do reálneho 

života. Realitu povyšuje ju na mýtus a v ľuďoch nachádza perličku na dne, aj v tých 

najúbohejších. Po vojnovej skúsenosti je zatrpknutejší, grotesknejší, ironickejší. 

Radostná karnevalová ľudová kultúra sa mení na grotesknú tragikomiku. 

 Zatiaľ čo Eco a Márquez rehabilitujú a revitalizujú tradičný príbeh a robustné 

postavy, Hrabalove príbehy sú rozdrobenejšie medzi viaceré postavy a pod jeho 

rukopis sa podpísali vo väčšej miery dejiny moderných básnických smerov – 

dadaizmus, poetizmus a surrealizmus v rozhodujúcej miere, apollinairovská 

polyfónnosť priestorov a časov a schopnosť pomocou nich vyjadriť chaotickosť 

doby po 2. svetovej vojne. Jeho svetonázor utvára filozofia (od Lao c, vďaka 

Bondymu, cez Schopenhauera a L. Klímu po moderných existencialistov, 

svetových Jaspers, Camus i domácich, Patočka). Prví dvaja akoby viac 

absorbovali historický rozmer dejín ľudstva, celé literárne epochy (Eco stredovek, 

Márquez dejiny a kultúru Latinskej Ameriky), Hrabal je viac ponorený vo svojej 

súčasnosti. Jeho diela sa navzájom dosť odlišujú a menia v závislosti od novej 

témy a situácie, no rozprávačovi zostáva ustavičná chuť rozprávať. Možno 

povedať, že Eco a Márquez inovujú príbeh a postavy, Hrabal rozprávača, pábitela 

fiktívnych príbehov i príbehov hlboko zakotvených v realite. Všetci sú dôkladne 

vzdelaní na literárnej tradícii domácej i svetovej, na histórii ľudstva i vlastného 

národa, ovládajú postupy iných umení, najmä výtvarného, no fascinuje ich aj 

súčasná technika (Eca počítače, Hrabal v postave otca v Postřižinách vyjadruje 

jeho fascináciu produktmi modernej techniky, u nás P. Jaroš v postave Martina 

Pichandu zaujatie mapami a objavovaním vzdialených krajín). Rozprávači 

a myslitelia, rabelaisovskí obri, ktorí vymedzujú literatúre konca 20. storočia novú 

dôležitosť v systéme hodnôt modernej doby. Všetci sa vyhýbajú lacnému lyrizmu 

v podobe ornamentu, lyrizáciu a ozvláštnenie dosahujú hĺbkovými postupmi ako 

súčasti príbehu. V realite nachádzajú novú krásu (ožarovanie boľavých miest 

dobovou biolampou v Postřižinách, motorky a autá v analyzovanej novele  
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B. Hrabala), objavujú ju pre umenie. 

 Slovenskí autori majú tiež niektoré črty podobné so skúmanými autormi. 

Živelná pudovosť a sila vášne a podvedomia porovnateľná s Márquezom sa 

objavuje v slovenskej literatúre hádam len v Neveste hôľ Františka Švantnera 

a súvisí tiež s vyvrcholením surrealizmu v našej literatúre v období na konci  

2. svetovej vojny. V podobe surrealistickej prózy, vyšla roku 1946, fantázia 

vybičovaná vojnovými hrôzami v nej slávi svoj umelecký sviatok. Najviac sa 

spomína magický realizmus v slovenskej literatúre v súvislosti s Tisícročnou 

včelou Petra Jaroša (1979). Jaroš sa usiluje vyjadriť na pozadí historických 

udalostí od konca 19. storočia po obdobie prvej svetovej vojny osud slovenského 

národa. Včela je symbolom pracovitosti a nezničiteľnosti národa, ktorý zachraňuje 

pracovitosť. Realistické postupy ozvláštnil prvkami komiky, grotesky a absurdity 

(Martin Pichanda sa po smrti zväčší v truhle) i niektorými postupmi magického 

realizmu (Martin Pichanda sa ocitne s milenkou v bruchu veľryby, včelia kráľovná 

je personifikaná ako matka rodu včelstva i symbol pracovitého národa), podobne 

ako u Márqueza a Hrabala sa objavujú aj u Jaroša prvky karnevalizácie (pohreb 

Martina Pichandu, cesta na cintorín sa mení na zľadovatenej ceste na cintorín na 

šmýkačku) a prvky postmodernizmu (citácie novinových správ, sťažností 

poddaných). Kombinácia realistických postupov a ideálov sociálnej demokracie 

i boj robotníkov za lepšie sociálne práva pôsobí miestami tézovito 

a modernizujúce prvky nie sú včlenené do deja vždy organicky. Tvar a zmysel 

výpovede románu akoby umocnil nový muzikál Tisícročná včela v Nitrianskom 

divadle (premiéra 2013) s hudbou V. Patejdla a piesňami K. Peteraja, ktorý 

posilnil základné línie textu, overil platnosť ideí v novej spoločenskej situácii 

a posilnil aj symbolické rámcovanie textu s ústrednou líniou tisícročnej včely. Aj 

modernistické prvky v javiskovej podobe pôsobia primerane a inovatívne. Nová 

inscenácia v réžii Martina Kákoša prehĺbila umelecké posolstvo Jarošovho textu, 

sústredila sa na podstatné línie a priblížila ho Márquezovým magickorealistickým 

textom. Na magické prvky v prózach V. Pankovčína sme upozornili v štúdii 

Človečina smrdí ( 2001) 
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Summary 
The study deals with typological relations of texts by G. García Márguez (1928–2014), the 
representative of magic realism, and Bohumil Hrabal, namely his works from the period of so 
called total realism. It focuses on the topic of death and its presentation in the works of both 
authors. The common roots of their works in the poetics of surrealism are investigates on the 
basis of Márquez´ s short story Kronika vopred ohlásenej smrti and Hrabal´s short story Smrť 
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pána Baltisbergra within the wider context of their writings. The topic of death is presented 
unconventionally in both works as the culmination of plot by the death is known before, the 
authors do not try to strain the reader, however the element of tension is used here. G. G. 
Márquez, Nobel prize winner, postpones the moment of inevitable death which realizes fatally 
as in the ancient tragedy. Fatality is transposed into grotesque position. In the allegory the vanity 
of the death in the modern period is reflected. His protagonists are distinct and the story is 
epically based. The author retrieves the main characteristics of the novel in the time of its crisis 
in such a way that he brings the unrealistic elements into the text using the elements of the myth 
as well as surrealism and grotesque. Bohumil Hrabal vitalizes the realistic plot through the 
category of the narrator. Whereas Márquez foregrounds the category of the honour, Hrabal 
follows the tradition of folk narration used by F. Rabelais within so called carnival culture. He 
combines the elements of folk narration with the techniques of modern literary movements. He 
uses collage, assemblage, modern grotesque techniques on the basis of ideas of modern 
philosophy (Schopenhauer, L. Klíma, existentialism…) and graphic art. He is rooted in the 
European and domestic cultural tradition but he is able to show the empathy for people from 
marginal social spheres. In these people he tries to find the hidden values, “the pearl on the 
bottom”. The source of the magic is represented by everyday reality which is reflected critically 
but is the source of the new beauty at the same time. Typologically similar elements can be 
found in the works by Slovak authors, e.g. F. Švantner, P. Jaroš, V. Pankovčín, which are 
analysed in more detailed way in other studies. 
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Abstract:  Methodological aspects of musical narratology are analyzed and interpreted with 
taking into account the literature narratology. The narrative is an anthropological constant and 
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Úvod 
Expanze narativních přístupů ve společenských a humanitních vědách se v rámci 

probíhajícího a vnitřně bohatě diverzifikovaného narativního obratu (narrative 

turn)1 dotýká nejen hledání nových interpretačních cest, ale zároveň poukazuje na 

přítomnost narativu jako antropologické konstanty lidské psychiky naší doby  

a kultury. Tento proces dokládá „naladění“ našich racionálních i emocionálních 

potencí na vyprávění v širokém slova smyslu. Z pohledu uměnovědného se 

zkoumání původně literárního narativu rozšířilo na oblasti všech uměleckých 

druhů a ústí do aktuálních intermediálních průniků a transdisciplinární naratologie. 

Zatímco např. teorie filmu již přijala svou ekvivalenci narativu do vlastního 

metodologického aparátu,2 přijetí hudebního narativu3 v muzikologii se stále 

                                           
1 K historickému a teoretickému vývoji naratologie viz např. FLUDERNIK, M. An Introduction 
to Narratology.; ABBOTT, P. H. (Ed.) The Cambridge Introduction to Narrative.; Routledge 
Encyklopedia of narrative Theory. 
2 Viz např. CHATMAN, S. Příběh a diskurz. Narativní struktura v literatuře a filmu.  
3 Muzikologie reaguje na narativní obrat specificky: od pozdních 70. let 20. století byly 
propojovány a aplikovány výstupy hudební teorie, lingvistiky a sémiotiky, vlastní zkoumání 
hudební narativity probíhalo od 80. let s tendencí k aplikaci původně literárních koncepcí na 
hudbu a kritickým zkoumáním tématu; kulminace zájmu o hudební narativitu proběhla v 90. 
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potýká se značnou mírou nejednotnosti, ale i vágnosti, přetrvávajícím 

podezíravým pohledem na původně literární koncepci a narativitě bytostně 

odlišnou povahu hudby. Neverbální a nepojmová abstrakce hudební umění je 

přirozeně vzdálena verbálnímu rozvíjení příběhu a jeho konstitutivním prvkům  

a funkcím. Hudba proto „nevypráví“ příběh, není vyprávěním ve vlastním slova 

smyslu, ale určité postupy v hudební struktuře (či dynamicky chápaném 

symbolizujícím proudu hudby) mohou v mysli příjemce hudby (posluchače, 

interpreta apod.) evokovat na základě analogie narativní skripty událostí. Je proto 

otázkou, zda za těmito hudebními událostmi jako posloupnostmi a organizací 

hudby hledat formalisticko-strukturální funkce v podobě více či méně přesných 

ekvivalentů manifestace obecného a všeobepínajícího narativu, nebo si tyto 

narativní vlastnosti hudby můžeme dovolit v rámci vymezeného kulturního okruhu 

zvýznamňovat verbální cestou (tj. vytvořit příběh) a hudební význam tak 

konkretizovat. Na tomto místě proto rozlišíme možnost aplikace původně 

literárních vlastností narativu v hudbě cestou analytického (tj. mířícího ke 

struktuře, formě, tektonice) a interpretačního (tj. mířícího k významu, smyslu) 

obohacování hudby oproti existenci narativu, který se různými způsoby 

manifestuje v konkrétním médiu se všemi jeho nezaměnitelnými specifiky  

a omezeními. Co však stojí v pozadí popsaného hledání podstaty konceptu hudby 

jako prózy či naší kulturně podmíněné potřeby hudbu narativizovat formálně  

a obsahově? Transdisciplinárně chápaný narativ je totiž psychické povahy  

a z pozice hlubinné hermeneutiky jej můžeme určit jako sdílený formální obsah  

a komponentu kolektivního vědomí kultury, projevující se svou typičností právě 

v umění, ale také jako obsah kolektivní nevědomé psýché, podílející se na utváření 

podoby uměleckých projevů.  

 Sledované kategorie hudebního narativu a narativity hudby se ukazuje 

                                           
letech (zvláště v USA) s postupným dozníváním a novými teoretickými impulzy v současnosti. 
K základnímu vymezení hudební narativity, naratologie, představitelům a literatuře k tématu viz 
WOLF, W. Music and Narrative. In Routledge Encyklopedia of narrative Theory, s. 342–329.; 
MAUS, F. E. Narratology, narrativity. In Grove Music Online (online). [cit. 2014-03-01] 
Dostupné z: 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40607?q=narrativity&search
=quick&pos=1&_start=1#firsthit 
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v možných sdílených vlastnostech literární prózy (epiky) a hudby. 

Z nejobecnějšího pohledu jde o temporální povahu umělecké mentality  

a imaginace, temporální povahu zvláště vyprávěného příběhu a vnímané hudby. 

Fundamentální literární a hudební narativ se proto dotýká této základní dimenze 

člověka svým provázáním časového a narativního v jeden celek, jelikož „se čas 

stává časem lidským, jen pokud je artikulován narativním způsobem, a vyprávění 

nabývá svého plného významu tehdy, kdy se stává podmínkou časové existence.“4 

Narativita jako temporální spojník mezi literaturou a hudbou akcentuje způsoby 

jejich časové artikulace a poukazuje na vzájemné analogie, ale i volnější 

symbolizaci, rezonanci či názvuky. Kromě uvedené temporality literatury a hudby 

můžeme dále bez nároku na úplnost či systematičnost uvažovat o dalších 

sdílených vlastnostech obou umění, na jejichž základě se formovala hudební 

naratologie. Jedná se např. o linearitu hudebního a literárního projevu, 

psychologickou podmíněnost procesu pamětí, strukturaci binárními opozicemi  

a kontrastem, existenci logického a účelného směřování („telos“), v obou 

oblastech sehrává roli konvence, fóničnost, formální a syntaktické zákonitosti, 

principy transformace, opakování aj. 

 

Hudební narativita a hudební narativ 
 Nejčastější chápání hudební narativity je v muzikologii založené na sdílení 

strukturálně-formálních vlastností hudby a analogických vlastností literárních 

žánrů narace. Využití nachází také pojem funkce: rozčlenění struktury 

analyzovaného díla na smysluplné jednotky a identifikace vzájemných vztahů, 

chování, hierarchie. Posloupnost a vztahy omezeného počtu těchto hudebních 

funkcí se analogizují s literární zápletkou, sukcesívností událostí a literárními 

funkcemi postav. Abstraktní vzorce zápletky jsou vnášeny na základě podobnosti 

do formálních vzorců hudebních forem. Identifikace narativních jednotek 

(analogických jednajících postav) je prováděna v hudebních motivech a tématech, 

harmonických vztazích a funkcích, tonálním plánu, formálních a tektonických 

jednotkách (narativní plán se přitom nemusí krýt s výsledkem klasické formové  

a tektonické analýzy), hudebních nástrojů orchestrální partitury, kontrapunktu, 

                                           
4 RICOEUR, P. Čas a vyprávění. 1. Zápletka a historické vyprávění. 
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imitacích hlasů apod. Jádrem otázky existence a povahy hudebního narativu 

spočívá v problému, zda je instrumentální hudba bez jakýchkoliv literárních vazeb 

a programových konotací narativem, resp. zda jí lze přisoudit vlastnost narativity. 

Při zpětném pohledu na teoretické výstupy různých autorů (viz výše uvedená 

poznámka) a hudební analýzy se v tomto momentu jeví jako typický výběr 

skladeb, spadající do okruhu evropské tradice 18.–19. století, podobně tak akcent 

na formálně-strukturální aspekt. Paradigmatickým znakem této hudby je totiž mj. 

tonalita, hudební tematismus (práce s vyhraněnými hudebními myšlenkami: 

motivy a tématy) a architektonické vnímání hudební formy. Při konfrontaci 

s tradičním výstupem literární naratologie tomuto odpovídá zkoumání evropská 

tradice literatury včetně jejich žánrů a forem na straně jedné, na straně druhé se 

setkáváme s identifikovanou tradiční (klasickou, artificiální) hudební tvorbu 

evropského okruhu.5    

 Hudební narativitu z pohledu uměleckého stylu a žánru interpretujeme jako 

historicky a kulturně podmíněný jev. Narativizující přístup k hudbě je totiž často 

ovlivněn stále zakořeněným romantickým pohledem na sepjetí hudby a literatury 

(symfonie jako román, novela apod.). Některé druhy a žánry hudby vybízejí svou 

historickou povahou k narativnímu výkladu.6 U hudby s výrazným podílem funkcí 

jako taneční, pochodová, meditační, ambientní apod., můžeme o narativitě hovořit 

jen s velkými obtížemi, podobně koncepce hudebního narativu může být 

s obdobnými překážkami aplikována např. na gregoriánský chorál či etnickou 

hudbu mimoevropských kultur. Shrnuto k tomuto problému: hudební narativitu 

nelze absolutizovat na všechny hudební projevy, přínosné uplatnění nalezne ve 

vymezených oblastech hudební tvorby, zvláště v těch, které vybízejí nebo jsou 

přímo ovlivněny literárním druhem umělecké imaginace.7 Hudební narativita 

                                           
5 Mimo tento okruh se rozvíjejí narativní přístupy k soudobé hudbě s novými narativními 
prostory a pravidly, narativní přístupy založené na nelineárním narativu, ale i antinarativní 
hudební produkci (např. hudební minimalismus). Srov. např. MEELBERG, V. New Sounds, 
New Stories. Narrativity in Contemporary Music.; GRÁBOCZ, M. Musique, narativite, 
signification. 
6 Jde např. programní hudbu, sonátovou formou s formotvornými principy kontrastu témat  
a jejich dramatickou konfrontací, koncertantní literatura, polyfonní formy aj. 
7 Konkretizací jsou vazby barokní instrumentální hudby a afektové teorie, hudebně rétorické 
figury, sepětí hudby a literární tvorby v 19. století, mytologické inspirace autorů 20. století aj.  
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tematizuje pouze jeden článek vztahu hudby a literatury při odkazu na 

potencionální existenci hudby jako lyriky či dramatu. 

 Inspirativní oblastí sledovaného tématu je interdisciplinarita  

a transdisciplinarita zkoumání narativu. Interpretační kategorií je narativ, který 

překračuje jednotlivá média i umělecké druhy jako diskursivní typ kultury. 

Interdisciplinární naratologie by se proto podle Marie-Laure Ryan8 mj. měla 

zabývat médii, založenými na všech senzorických kanálech, neboť jde o narativní 

význam, vyjádřitelný v některých případech lépe hudebně, vizuálně či verbálně. 

Obecná naratologie se zabývá modelem narativity bez závislosti na médiích 

v případě, že dochází k „evokování narativních skriptů“ v modelech komunikace. 

Ryan dále shrnuje tři podoby uplatnitelnosti zkoumaného termínu: díky plně 

verbální podmíněnosti naravitu o něm nelze hovořit mimo jazykové médium, 

dalším způsobem je plné chápání narativu pouze v jazykovém prostředí, ale lze 

realizovat aplikace do jiných oblastí, třetí možností je definice narativu jako jevu 

nezávislému na médiu.9 V posledním významu se muzikologii otevírá možnost 

opuštění hudební narativity v úzkém literárním slova smyslu a propojit své vědní 

výsledky se závěry nejen uměnovědných oborů.  

 

Vybrané koncepce hudební narativity 
 Komplexním příspěvkem k hudební naratologie je teoretická reflexe Eera 

Tarastiho v aplikační podobě již existujících literárních a sémiotických teorií 

narativu; jedná se především o jeho monografii A Theory of Musical Semiotics.10 

Tarasti chápe narativitu značně široce – jako proces transformace objektu nebo 

stavu do něčeho jiného při podmínce časového trvání. Hudba sdílí s literární narací 

svou časovost, autorovo sémiotické pojetí chce ukázat, za jakých podmínek  

a v případě jakých hudebních struktur dochází k zvýznamňování hudby 

posluchačem skrze asociování s příběhem.11 Tarasti také předkládá aplikaci 

                                           
8 RYAN, M.-L. Introduction. In Narrative Across Media. The Languages of Storytelling.  
9 Tamtéž, s. 15.  
10 TARASTI, E. A Theory of Musical Semiotics. Koncepčním shrnutím autorových starších i 
pozdějších příspěvků viz následující studii: TARASTI, E. Music as a Narrative Art. In Narrative 
Across Media. The Languages of Storytelling. Marie-Laure Ryan (ed.). 
11 TARASTI, E. Music as a Narrative Art, s. 283.  
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Proppovy počtem omezené „funkce“ a přesné sukcesívnosti hudebních událostí ve 

vztahu hudby a literárního (mytologického) textu v těchto dvou úrovních narace. 

Hudba je podle něj schopna přejmout mytologickou narativní funkci textu (viz 

symfonické básně, opery apod.), její strukturu lze analyzovat horizontálně  

i vertikálně (strukturní narativ) ve smyslu čtení mýtu jako orchestrální partitury  

a nepřeložitelnosti jazyka hudby a mýtu u Léviho-Strausse.12 Specificky je 

hudební narativita u Tarastiho přítomna v logice hudební struktury, sledy  

a vzájemné pozice hudebních prvků v procesuální dynamice hudebního kontinua 

vytvářejí emocionální posloupnosti a narativní struktury, odhalitelné analýzou 

způsobu signifikace. Narativní sekvence jsou v hudbě založeny na „modálních 

strukturách“ a „napětí ukrytých v strukturách syntaktických“.13 Tarastiho vlastní 

koncepce vychází aplikačně ze sémiotického systému Algirdase Juliena Greimase 

(Strukturální sémantika) a jeho vlivných strukturalistických teorií sémiotického 

izotopu jako významové úrovně, modality a modalizace hudební narativity, funkce 

aktantů či sémiotického čtverce.14 Na tomto základě je narativita v hudbě založena 

na dynamizující hierarchizaci elementů struktury, je organizačním principem 

hudebního diskurzu s potencionalitou zvýznamňování hudební narativity vnější 

(dané literárním textem, programem) a vnitřní (abstraktní narativita 

hierarchizovaných prvků struktury). Narativní program hudby je svébytný, je 

hudební struktuře vlastní bez nutnosti odkazu na literarání naraci.15 Odlišná 

narativní situace „vypravěče“ v hudbě v konkretizaci skladatele a kompetentního 

příjemce hudby (využití modelů teorie komunikace) je oddělitelná díky intenci  

a historické, psychologické a kulturní podmíněnosti v relacích k narativním 

situacím života, které se internalizují v procesu narativizace emocionální, 

procesuální a modální podstaty hudby – zde se již výrazně ozývají Tarastiho teze 

k tzv. existenciální sémiotice. 

 Další nosný příspěvek k teorii hudební narativity nacházíme u Byrona 

                                           
12 K metodologickému čtení Lévi-Strausse mýtu jako hudební partitury viz např. LÉVI-
STRAUSS, C. Mýtus a hudba. In Mýtus a význam, s. 47–56. 
13 TARASTI, E. Music as a Narrative Art, s. 293. 
14 Srov. TARASTI, E. A Theory of Musical Semiotics, s. 41.  
15 Zde se ozývá hanlickovská muzikologická tradice se zdůrazňováním ryze hudebního obsahu a 
svébytných postupů uvnitř hudebních struktur.  
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Alména,16 jenž užívá několik analytických metod: výchozím bodem jsou mu tzv. 

narativní archetypy literárních modů fikce Northropa Frye a jeho rituálního  

a archetypálního přístupu k literatuře a mýtu,17 sémiotický přístup k mýtu Jamese 

Jácoba Liszky,18 Tarastiho narativita. Almén sice tyto koncepty syntetizuje  

a částečně aplikuje na hudební projevy, ale v základě jeho teorie je zkoumání 

sdíleného a hierarchicky rovnocenného narativu v hudbě a vyprávění mýtu 

(literatury) v temporální zkušenosti člověka. Hudební narativita není sekundárním 

projevem, derivátem, ale svébytným druhem. Toto pojetí směřuje od abstraktního 

chápání hudebního narativu u Tarastiho k hermeneutickému propojení s širšími 

interpretativními kontexty kultury a umění. Almén se věnuje identifikaci 

konstitutivních prvků v časových médiích, reprezentovaných právě hudbou, 

literaturu mu prezentuje původní mýtus jako konstitutivní základ literatury. 

Vstupním momentem je vnitřně diferencovaná hierarchizace kulturních systémů 

(např. umění) v sémiotickém významu a existence univerzálních narativních 

modelů různých médií, jež vytváří napětí mezi těmito prvky s tendencí zachovávat 

stávající uspořádání prvků (nebo je narušovat) v hodnotově orientovaném 

sekvenčním sledu událostí. Klíčovým pojmem, převzatým z Liszkova 

sémiotického pohledu na mýtus, je „přehodnocení“ (transvaluation): proces 

vynořování významů pomocí rekonfigurace simuntálních a sukcesivních vztahů 

mezi (hudebními) prvky kulturního systému uvnitř psychicky, sociálně, 

interpersonálně aj. podmíněném subjektu. Hudební narativita vzniká v percepční 

činnosti vnímáním a sledováním těchto kulturně determinovaných přehodnocení 

hierarchizace v časovém rámci, je umožněna tenzí hierarchizace. Narativní 

organizační vzorce jsou vytvářeny konfliktem dvou a více hierarchizovaných 

                                           
16 Základní principy jsou vyloženy v: ALMÉN, B. Narrative Archetypes: A Critique, Theory 
and Metod of Narrative Analysis. Journal of Music Theory, 2003, vol. 47, no. 1, s. 1–39.  
K reprezentativnímu zpracování viz následující monografii: ALMÉN, B. A Theory of Musical 
Narrative.. 
17 FRYE, N. Anatomie kritiky.  
18 Liszka generalizuje principy původně literární Fryeho teorie a umožňuje spojit mýtus a hudbu 
hierarchizovanými systémovými vztahy uvnitř mýtu či hudby díky transgresí konstitutivních 
pravidel. Jednou z úrovní analýzy mýtu je narativizace, skládající se z významové analýzy  
a racionální analýzy (formální, strukturální). Význam je v systému tvořen z pravidel organizace 
jeho obsahu. Blíže viz LISZKA, J. J. The Semiotic of Myth. A Critical Study of the Symbol.  
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elementů v hudbě jako systému při splnění podmínky psychologické 

smysluplnosti. Hudební analýza je u Alména založena na práci s těmito 

hierarchizovanými prvky a jejich narativním výkladem (konflikty hudebních 

motivů, tóninového plánu, programních entit, faktury, pravidel formování hudby 

apod.). Fryeův rituálně cyklický pohyb pěti narativních modů a čtyř mythoi jako 

střídání ročních období (komedie odpovídá jaru, romance létu, tragédie podzimu  

a ironie/satira zimě) je postaven do cyklické opozitní struktury narativní hierarchie 

hudby a její transgrese v konkrétní skladbě.19 Hierarchie hudby je u Alména 

členěna na skupinu narativních archetypů komedie a romance, vyjadřujících důraz 

na vítězství hierarchie (její zachování), naproti tomu ironie/satira a tragédie 

spadají jako narativní archetypy svým důrazem na prohru k porážce řádu 

transgresí nebo naopak.20 Aniž bychom Alménovu teorii jakkoliv zvýhodňovali, 

v přehledu tématu zkoumání hudebního narativu se nám jeví jako příznačné, že se 

opětovně navrací k mýtu,21 což je původní forma narace a narativní rozvedení 

zkušenosti člověka. Narativní forma mýtu (literatury) se tímto stává modelem pro 

analýzu a interpretaci hudby.22  

 

Závěrem 
 Hudební narativ se jako analytická a interpretační kategorie začleňuje do 

opozičního rámce teoretických a interpretačních směrů teorie hudby, vymezujících 

se proti scientistickým a imaginativně reduktivním muzikologickým analýzám, jež 

zohledňují pouze tradiční metodologií zachytitelné „objektivní“ vlastnosti hudby, 

a orientuje se v části svých výstupů směrem k širším výkladům umělecké 

                                           
19 K modům a mythoi u Frye viz FRYE, Northrop. Tamtéž, s. 49–50, 183–278.  
20 Almén modifikuje původní modely Frye a Liszky, srov. ALMÉN, B. Narrative Archetypes:  
A Critique, Theory and Method of Narrative Analysis, s. 18.  
21 Mytologický narativ z hlediska hudby podrobuje analýze také starší Tarastiho monografie: 
TARASTI, E. Myth and Music. A semiotic Approach to the Aesthetics of Myth in Music, 
especially that of Wagner, Sibelius and Stravinsky.. 
22 K hudebním aspektům mýtu viz KOZEL, D. Antický hudební mýtus., s. 9–14. 
K interpretačním východiskům mýtu srov. kapitolu Mýtus jako paradigma vědomí a bytí 
z následující monografie Miroslava Mikuláška: MIKULÁŠEK, M. Hledání „duše“ díla v umění 
interpretace. Genologicko-hermeneutická anamnéza „vnitřní formy“ artefaktu mytopoidních 
forem narace.  
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imaginace.23 Zvláštností konsekvence aplikace narativních termínů  

a metodologických postupů v muzikologii je, kromě primární orientace na 

narativní strukturu, vyprovokování stále neuzavřené otázky po povaze významu 

hudby. Interpretace narativních postupů v hudbě zároveň vytvořila prostor pro 

otázku podoby zvýznamňování hudby narativizací a schopností hudby reflektovat 

obsahy a významy mimo ji samotnou. Hudební naratologie se táže po struktuře 

svého narativu, ale i významu,24 v součinnosti s naratologií ukazuje, jak se 

struktura narativu specificky projevuje v médiu hudby.  

 Meze hudební narativity spatřujeme v možnosti příliš obecné definice 

narativu (obecná schémata narativní struktury a funkce), do jehož rozsahu lze 

zahrnout takřka cokoliv. Reduktivním způsobem může být hudební narativ chápán 

v deskriptivní rovině, která zohledňuje pouze formální a technicistní pohled na 

hudbu bez zakomponování imaginativního rozměru kompozičního a percepčního 

procesu hudby. Příčinou problémů může být přílišná generalizace analogie 

jednotlivých uměleckých druhů, podobně jako nejednotnost v chápání hudební 

narativity. Poukázali jsme na interpretační podmíněnost kategorie narativu  

v evropské hudební a literární tradici. Zdůrazňujeme také vliv vzdělanostních  

a percepčních vlastností a schopností posluchače hudby v ní narativitu nacházet  

a dešifrovat. Hudební narativ lze zkoumat na hloubkové a abstraktní strukturální 

úrovni hudby, ale také (což chápeme jako hermeneuticky přínosnější) jako 

interpretační strategii tvůrčí narativizace hudby s vědomím kulturní podmíněnosti. 

Generalizované narativní nahlížení na hudbu není ze své podstaty zcela přirozené, 

tento proces můžeme popsat jako jednu z možností interpretačního vztahování se 

k hudbě skrze antropologickou konstantu narace. Narativním, intermediálním či 

transmediálním prizmatem lze v hudbě nalézt strukturální i významové vlastnosti, 

které by nám mohly zůstat skryty při používání institucionálně předávaných  

a tradicí cizelovaných původně ryze muzikologických postupů.  
 
 

                                           
23 Viz KOZEL, D. Symbolizace a imaginace v analýze a interpretaci hudebního díla. In: Hudba 
- Integrácie - Interpretácie 16. 
24 Jde o ryze hudební význam, kategorii hudebního výrazu, schopnost hudby nést 
„mimohudební“ význam apod.  
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Summary 
The study deals with musical narrative and musical narrativity from the hermeneutic point of 
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general (literary) narratology and musical one. Selected narrative themes are analyzed, 
compared and critically reflected. Closer attention is given to two important theories of musical 
narrativity by Eero Tarasti and Byron Almén. Myth is understood as an original form of 
narrative with musical aspects. Musical narrativity is presented not just a quality of music, but 
also as a possible analytical method and interpretative approach to the musical work.   
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Na podstatu krásy v uměleckém díle je v historii moderní vědy o umění pohlíženo 

především prizmatem střetávání dvou esteticko-filozofických přístupů, kantovské 

a hegelovské estetiky1. První pohlíží na zjevování krásy v umění jako na „účelnost 

bez účelu“, „nezainteresované zalíbení“, které je v rozporu s pojmovým myšlením. 

Krása tak nemůže vyhovovat praktickému účelu a je absolutní. Tvůrčí cesty 

uměleckého génia jsou podle Kanta nejasné a záhadné pro většinu z nás a často  

i pro samého umělce. Odtud vyvstává myšlenka autonomního estetizmu, která se 

stala krédem evropské literární dekadence. Druhé pojetí usiluje o ztotožnění 

uměleckého díla s pojmovým ekvivalentem či ideologií a nazírá na umění jako 

projev historického vědomí a umělecké předměty jako poznatelné v oblasti 

smyslu, neboť absolutní duch se vyjadřuje právě v umění, filozofii a náboženství. 

                                           
1 Viz ZIMA, J. V. Literární estetika. 
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Hegelovský model krásy spěje k poznání vyšší jednoty v umění, kdy umění 

chápané jako idea dospívá prostřednictvím syntézy ke konečné identitě 

vnějškovosti a niternosti, obsahu a formy, skutečnosti a poznání, myšlení a bytí, 

subjektu a objektu. Tím je dosaženo absolutního celku a poznání podstaty krásy 

jako zjevování absolutní ideje v umění. Ideálem se stává umění symbolické 

hledající formu, která by beze zbytku vyjádřila tuto nejvyšší jednotu. Tímto 

směrem kráčel v evropských literaturách především symbolizmus ve své vrcholné 

(tzv. teurgické fázi).  

 V dekadentně-symbolistické fázi svého vývoje jsou česká i ruská moderní 

literatura neseny snahou o překonání reality cestami do spirituálních vizí a snů, 

kdy proti sobě postaveno konkrétní a abstraktní, materiální a spirituální, objektivní 

a subjektivní. Tak se v literatuře objevuje baudelairovská představa umělce jako 

mnohotvárného ducha obdařeného silnou senzitivitou, který svým uměním 

směřuje za realitu, tj. k její transcendenci. Tím se považuje za tvůrce vytříbené, 

vrcholné kultury, za níž následuje už jen její úpadek.  

 Umění se stává obhajobou čistých uměleckých hodnot, aristokratické kultury, 

transcendentní touhy a metafyzického snu; v literatuře probíhá zápas o duchovní 

svět člověka, k němuž vedou cesty snu a imaginace jako základních pramenů 

umění. Stejně jako reálný svět se pro moderní umění stává konvencí i děj  

a dějovost, a tak moderního umělce zajímají jen okamžiky, kdy se v člověku duše 

prostřednictvím horečných vizí či psychotických stavů projevuje lidská duše ve 

svých nejhlubších základech. Umění již nevytváří zolovské lidské dokumenty, 

není naturální, ale naopak čistě artistní, neboť staví na ideálu krásy, který není 

vytvářen vypozorovanými detaily, ale rytmickou frází a schopností imaginace. 

Umění přestává být zrcadlem a stává se „závojem“, který okrašluje uměle 

kombinovanými pocity skutečnost tvůrcova já, pro kterého pravda ztrácí svou 

pravdivost, jakmile v ní věří víc než jeden subjekt. 

 Představitelé nastupující české a ruské umělecké generace tak radikálně 

odmítají vázanost umění na demokratickou masu, etické, sociální a národní 

normy, estetizaci malosti, hromadnosti, přítomné chvíle a nekonečně opakující se 

všednosti. Umění, které nesmí směřovat k uspokojování vitálních potřeb doby, se 

pro ně stává naprosto autonomním světem se svými zákony a jeho stálá tvořivá 

síla a nesmrtelnost se ukrývají právě v tom, že je životem v životě, světem ve 

světě a vesmírem ve vesmíru.  



 357

 Mezi životní a uměleckou pravdou se tedy rozevřela hluboká propast. 

Umělecká pravda existuje v souladu s vnitřními zákony tvůrčí individuality, žije  

a umírá se svým tvůrcem a nese v sobě jeho „duchovní pečeť“. Základní funkcí 

umění je tvořit nové světy, v nichž se ukrývá samotná esence krásy a života. A tak 

se jedinou hodnotou a existenčním významem moderního umění stává jeho 

výjimečnost, jedinečnost a krása, intenzita tvůrčí senzibility a vize. Moderní 

umění tedy znovu oživilo ideu o všepřetvářející nadživotní síle snů a představ,  

o síle „sologubovské tvořené legendy“, která tíhne k lyrickému zapomnění světa, 

kdy se tvořící umělec vzdaluje od klidně plynoucí všednodennosti, touží věčně po 

tom, co je nedosažitelné a ocitá se ve světě sněné absolutní krásy a harmonie. 

 Skutečný umělec tedy musí usilovat o předání ideje krásy a svou tvorbou 

extrahovat ze skutečnosti vše, co má přímý vztah k jeho bytosti a jeho duši. 

Teprve v souvislosti s tvorbou umělců reprezentujících tyto umělecké snahy je 

možné mluvit o umění, které v duši recipienta dokáže natolik evokovat silné 

prožitky a ničím nezaměnitelné nálady, až se nakonec stávají látkou, v níž skrytě 

žije metafyzická idea. Význam moderního umění tedy spočívá v jeho schopnosti 

změnit jeho samotnou podstatu nazíranou před tím realisty jako pravdivé 

zobrazování světa.  

 Každý umělec je především jen a jen tvůrcem a jeho vztah k realitě tedy 

nemůže být jiným než vztahem tvořivým. Veškerá energie umění se koncentruje 

do snahy vytvořit jiné, vyšší světy. Postoje nejvíce reprezentující tento krajní  

a vyhraněný estetizmus lze nalézt v tvůrčích koncepcích nejvýznamnějších 

představitelů „Moderní revue“ (A. Procházky, Karáska ze Lvovic aj.) v české 

literatuře, a zejména pak v esteticko-filozofických koncepcích N. Minského,  

V. Brjusova a F. Sologuba v literatuře ruské.  

 V případě estetikých konceptů A. Procházky a J. Karáska ze Lvovic je umění 

samostatným světem, prostředkem a cílem zároveň a stává se hodnotou, v níž je 

ukryta krása zprostředkovaná niterným nazíráním absolutizovaného a jedinečného 

Já tvořícího umělce. Tím je umění rezolutně emancipováno ze sféry etických, 

sociálních principů a materiálních potřeb a jeho cílem je cesta za empirickou 

skutečnost, proměna reality v iluzi a směřování k její idealistické podobě.  

A. Procházka chápe umění jednak jako intenci tvořícího umělce konkretizovat své 

niterné sny, fantazie, jednak jako spiritualizaci z materiálnosti, kdy striktní 

emancipací individua dochází k narušení původní jednoty civilizace a kultury  
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a k emanaci množství tvořivých entit s vědomím malé sounáležitosti s dosud 

existujícím celkem. Teprve ty jsou schopny ponoru do nitra života. Jedinou 

cestou, jak vytvářet skutečné umělecké hodnoty, je cesta tvůrčí individuality do 

snů a představ, kde je možné nalézt to, co chybí ve skutečnosti jako takové. Tak 

v sobě umění nese vizi bytí a jeho hodnota spočívá v tom, že ve své absolutní 

čistotě nakonec zintenzivňuje a zmnohonásobuje životní realitu.  

 Stejně tak i pro J. Karáska ze Lvovic je smyslem umění útěk do světa fikcí  

a snů. Umění musí být obohaceno o prvek lyrizace a realizovat hlubinný 

psychologický ponor. V souvislosti s tím pohlíží Karásek ze Lvovic i na žánr 

románu. V jeho vymezení jde o typicky modernistické potlačení syžetovosti na úkor 

psychologických, filozofických a náboženských reflexí a román se stává „dojmovým, 

náladovým deníkem, plným odstínů, vůní a záchvěvů a příběhem duše“.2 

Karásek ze Lvovic dělá radikální řez mezi uměleckou a životní pravdou, umění 

představuje autonomní jev existující uvnitř životní empirie. Jeho jediná pravda je 

jen v souladu s vnitřním snem tvořícího umělce a prostřednictvím intuice, 

obraznosti a artistního zveličení překonává skutečnost, oživuje ideál krásy  

a vytváří subjektivní pravdu o světě. Jen skutečný umělec dokáže podle Karáska 

extrahovat ze skutečnosti její nejčistší formu. 

 I ruská dekadentně-symbolistická estetika je formována na podobné 

myšlenkové platformě. Mezi zastánce krajního estetizmu je možné zařadit většinu 

tvůrčích osobností reprezentujících tuto etapu. Za první otevřenou manifestaci 

ruské dekadence je možné považovat esejistickou tvorbu N. Minského 

obhajujícího myšlenku nejvyšší autonomie umění. Objevuje se zde výzva k útěku 

od vnější reality směrem k subjektivní fantazii, čistotě, absolutní kráse a rozkoši. 

Minskij pohlíží na umění jako na tvorbu nových a skutečnějších světů 

představujících extrakt krásy a života uprostřed všednodenní reality. Svou filozofií 

– meonizmem dospěl k upřednostnění absolutního individualizmu zbaveného 

všech konvencí a je považován za nejvýznamnějšího stoupence Nietzscheho 

filozofie v Rusku. Nejvýznamněji se ovšem obhajoba čistého umění promítá do 

esejistické tvorby V. Brjusova a F. Sologuba. 

 Jako vůdčí osobnost ruského symbolizmu stojící v čele časopisu «Весы» 

                                           
2 KARÁSEK ZE LVOVIC, Jiří. Gotická duše, s. 10. 
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vychází V. Brjusov ze subjektivního charakteru umění. Stává se zastáncem kultu 

krásy, čistého umění, vypjatého individualizmu a pod vlivem E. A. Poa a Ch. 

Baudelaira soustřeďuje svůj zájem na hlubinné vrstvy lidské psychiky. 

Středobodem veškerého dění se podle Brjusova v moderním umění musí stát 

osobnost tvořícího umělce – básníkovo Já. V symbolizmu vidí Brjusov cestu od 

zdánlivě pravdivého zobrazování světa, který je za použití naprosto nových 

prostředků básnického vyjádření (zde Brjusov hovoří o impresionistické metodě) 

schopen zprostředkovat přenos nevědomých projevů života.  

 Brjusovovy esejistické práce jsou výpadem proti pragmaticky chápaným 

funkcím umění snižujícím ho na úroveň masové komunikace. Moderní umění 

musí opustit princip typizace a směřovat k proniknutí do světa jedinečných, 

individuálních prožitků a k postižení krásy prchavých okamžiků. Ovlivněn 

filozofií Schopenhaura, Nietzscheho a Bergsona považuje Brjusov za stěžejní 

metodu v moderním umění právě, bezprostřední nazírání a uhadování smyslu. 

V dějinách novověkého umění spatřuje Brjusov jeho stále intenzivnější 

osvobozování od služebnosti praktickým cílům a cestu k poznání světa za 

hranicemi kauzálních a časoprostorových vztahů, tj. k metafyzickým cílům. 

Okamžiky nadsmyslové intuice dovolují tvořícímu umělci nalézt v realitě místa, 

která nazývá „průsvity“ a která odkazují k jejímu hlubinnému významu.  

 Uměleckým směrem, který tento proces dovršuje a hledá pomyslné „klíče 

k tajemstvím“ (viz název Brjusovovy stati «Ключи тайн» z r. 1904), je podle 

Brjusova právě symbolizmus. Ten obohacuje umění o prvky zjevení  

a harmonického splynutí realistických obrazů s obrazy fantastickými a snovými.  

I když zejména ve zmíněné stati se Brjusov nepatrně odklání od myšlenky 

krajního subjektivizmu a estetizmu v podobě hledání metafyzických pravd umění, 

nikdy zcela bez výhrad nepřijal myšlenku teurgie jako mystické a náboženské 

jednoty umění, s níž do vývoje ruského symbolizmu vstoupili V. Solovjov,  

D. Merežkovskij a tzv. mladosymbolisté. 

 Myšlenkou relativity všech hodnot, prázdnoty a zla materiálního světa, 

útěkem do umělcem vytvořených světů („tvořených legend) je nejvíce naplněna 

tvorba F. Sologuba. Jedinou záchranou před rozpadem a zánikem reality je pro 

Sologuba tvořivá síla umělcova Já. Sologubova umělecká díla a eseje jsou 

bezprostřední deklarací dekadentně-symbolistické estetiky, objevují se zde 

tradiční odmítnutí spojitosti umění se společenskými a etickými normami, odpor 
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proti biologické podstatě člověka, idejím sociálních revolucí a demokratickému 

humanizmu, kult svobodné tvořivé fantazie a myšlenka nadživotní síly snů  

a představ přetvářejících realitu. 

 Sologubovy umělecké koncepce jsou neseny představou umění pohlížejícího 

na realitu prizmatem prožitých uměleckých obrazů, v nichž je ukryta hluboká 

opravdovost. Bez nich by se realita proměnila v bezvýznamnou existenci a teprve 

jejich zásluhou dochází k její proměně v hodnotnou entitu, která je součástí 

vyššího kosmického celku. Každý umělec musí podle Sologuba zaujmout tvořivý 

přístup k životu, neboť vytváří silou své vize nové a podstatnější světy. 

Symbolistické umění tedy odmítá jakoukoliv zainteresovanost na napodobování  

a zobrazování života, naopak musí vypovědět svoji pravdu o světě. Kopírování 

skutečnosti vede podle Sologuba jen k poklesnutí umění na úroveň bezduchého 

naturalizmu, v němž se ztrácí skutečné umělecké hodnoty.  

 V ruském symbolizmu vidí Sologub cestu k původním cílům umění a dělí ho 

na tři evoluční stádia: symbolizmus kosmický, individualistický a demokratický. 

První klade ještě před vznik dekadentně-symbolistické estetiky a vidí v něm 

dovršení toho, co započalo v romantizmu a co dále rozvíjeli ruští 

mladosymbolisté, tj. snahy o postižení jednotného kosmického principu 

prostřednictvím umělecké činnosti. Symbolizmus individualistický je totožný 

s dekadentně-symbolistickou etapou a hlásá individualizmus jako hodnotu vědomí 

a odpor proti mechanické nutnosti. Individualizmus ovšem Sologub nechápe jen 

jako egoistní izolaci, ale jako cestu k osvobození a hlubšímu sebepoznání tvořivé 

osobnosti. Demokratický symbolizmus je podmíněn představou solovjovovské 

tvůrčí a svět přetvářející syntézy hmoty a ducha a plně souzní s tzv. 

mladosymbolizmem.  

 Hlavní úlohou symbolizmu je schopnost zniternění umění umožňující 

sebenahlédnutí duše v uměleckém díle. Proto se představitelé české, i ruské 

dekadentně-symbolistické estetiky ve svých kritikách často věnovali problematice 

vymezení slova-symbolu jako nově oživeného prostředku uměleckého vyjádření. 

 Arnošt Procházka definuje symbol jako magické, halucinující slovo jako 

bránu do světa umění a klíč k otevírání nejhlubších, neobjevených forem reality. 

Slova-symboly jsou výsledkem dlouhého duševního procesu. Za zdánlivou 

jednoduchostí slova se ukrývá celý labyrint hlubinných významů. Slovo-symbol 

napomáhá hledání nedotknutelného v dotýkaném a dotýkaného v nedotknutelném. 
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Prostřednictvím symbolu je možné dosáhnout bezprostřední, mimosmyslové 

introspekce, poznání krásy a tajemství bytí. Stejně tak i pro Karáska ze Lvovic je 

tvoření slov-symbolů výsledkem básníkovy touhy po obnoveném a krásnějším 

životě, snahou povýšit a prohloubit realitu. Vymezení slova-symbolu u obou 

ovšem již naznačuje, že jejich esteticko-filozofické koncepce vedou k překonávání 

vyhraněného estetizmu. 

 V ruské dekadentně-symbolistické estetice dochází k následujícím pokusům 

o interpretaci pojmů symbol a symbolizmus. A. Volynskij jako jeden z prvních 

teoretiků moderního umění v ruské literatuře konce 19. století vymezuje existenci 

symbolu a symbolizmu na základě pronikání a následné jednoty viditelného  

a tušeného světa. Této problematiky se ve své přednášce a studii «О причинах 

упадка и новых течениях современной русской литературы» (1893) dotýká  

i D. Merežkovskij, pro něhož je symbol a symbolický styl jednou z nutných 

podmínek vzniku moderního umění. Symbol Merežkovskij definuje jako znak či 

obraz vystupující z hlubin skutečnosti a směřující zpětně k jejímu hlubšímu 

poznání. Symbol odlišuje od slova „ohraničujícího“ myšlenku právě jeho 

„neohraničeností“, tj. schopnosti odkrýt nejhlubší duchovní významy v realitě. 

Pouze osobitosti formální struktury ovšem přiznává symbolu a symbolizmu  

V. Brjusov. V jeho pojetí jde především o prvek „impresionističnosti“ v moderním 

umění, kdy dochází k vytváření harmonií obrazů a dojmů, které dané obrazy 

vyvolávají. Tak ztrácejí podle Brjusova slova svůj tradiční význam a stává se 

z nich prostředek k ovládnutí základních elementů lidské duše. 

 Na Volynského a Merežkovského hlubinnější pojetí navazuje spíše  

F. Sologub, podle něhož symbol a symbolizmus překonávají klamnou představu 

všeobecné relativity vztahů věcí a jevů a evokují představu jednoty  

a významovosti v umění. Symboly jsou cestou ke skutečnosti par excellence  

a otevírají podle Sologuba „okna do nekonečna“. Umělecký obraz se stává 

symbolem tím, že tíhne k nekonečnému odkrývání významu, usiluje zahrnout do 

sebe trs mnohoznačných obsahů, aby byl v procesu čtení interpretován jako 

nejhlubší podstata zobrazované věci. Zároveň musí mít svoji striktně vymezenou 

povahu, která je utvářena jednotou přesného zobrazení věci či jevu, vztahů 

s věcmi a jevy a jeho ukotvením v celkovém obrazu světa. 

 Počátek 20. století přinesl změny v estetice literárního symbolizmu, který se 

snažil překonávat individualistickou uzavřenost a estetický subjektivizmus 
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symbolisticko-dekadentní etapy. Z esteticko-filozofického hlediska došlo k posunu 

od subjektivně-individualistického chápání světa k objektivisticko-idealistickým 

koncepcím. Předměty jevového světa se pro symbolistické umělce staly „obrazy 

idejí“. V každém jedinečném reálném jevu byl hledán „vyšší smysl“, umělec si kladl 

za cíl poznat abstraktní v individuálním jevu, jehož jedinečnost tím nakonec nejenže 

uchoval, ale svým uvedením do vazeb s vyšším celkem ještě více posílil. 

 K základním prvkům nového chápání symbolizmu patřily představy  

o uměleckém hnutí, jehož podstatou je symbolizace jako proces napomáhající 

poznání sakrálního v profánním. Symbolický obraz se stal „obrazem-znakem“ 

ukrývajícím v sobě mystickou ideu a byl chápán jako jednota duchovní podstaty  

a materiální existence. Proces symbolizace tedy probíhal v řetězci, na jehož 

počátku stojí symbol jako obraz konkrétního, který se poté transformuje do 

alegorické podoby abstrahující vše individuální, až nakonec dospěje k symbolu 

jako znaku „vyššího světa“. 

 V umělecké literatuře se zrodily koncepce syntézy a teurgie. Jejich 

společným jmenovatelem bylo chápání slova-symbolu, které ve všednodenně 

užívaných pojmech a slovech dokázalo objevit jejich skrytý smysl a energii, 

učinilo z nich prostředek komunikace mezi profánním a sakrálním a obdařilo je 

„vyšší tvořivou silou.  

 Filozof a spisovatel V. Solovjov, který měl přímý vliv na esteticko-

filozofické postoje mladší generace ruských symbolistů (A. Bělyj, A. Blok,  

V. Ivanov) a jehož tvorba byla dobře známá i O. Březinovi, definuje myšlenku 

syntézy prostřednictvím vztahu mezi ideálním a profánním bytím. Plnohodnotná 

krása je vymezena jako svoboda dílčích částí v dokonalé jednotě celku.  

 Teurgie („svobodná teurgie“, „celostná tvorba“) je chápána jako substanciální 

jednota tvorby ovlivněná mystikou a náboženstvím. Její podstata tkví 

v komunikaci mezi materiálním světem a světem idejí prostřednictvím „zniterněné 

tvůrčí činnosti“ založené na organické jednotě mezi ideální a materiální stránkou 

tvorby. Tím se do popředí dostalo přesvědčení, že umění musí vstoupit do 

svobodného spojení s náboženstvím a následně se začalo hovořit o religiózním 

smyslu umění, nalezení tvořivé energie v životě člověka a kultury. Soudobá 

kultura byla chápána jako tragická etapa, a tak úkolem teurgické koncepce bylo 

tento stav překonat a vytvořit organickou metakulturu jako vrcholnou fázi ve 

vývoji lidské civilizace. 
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 Podstatou teurgického umění je požadavek, aby krásno pozitivně působilo na 

realitu a aby bylo schopno realitu kvalitativně prohloubit. Proto je k realizaci 

krásna potřeba vzájemného prolínání dvou tvůrčích elementů: materializace 

duchovní podstaty a úplného zduchovnění materiálního světa.  

 Smyslem teurgického umění je naplnění jeho trojí úlohy: „1) přímá 

objektivace nejhlubších vnitřních určení a vlastností živoucí ideje, které příroda 

nedokázala vyjádřit, 2) zduchovnění přírodní krásy a skrze to – 3) zvěčnění jejich 

individuálních jevů.“3 Tím je dosaženo duchovní plnosti, proměnění života na 

absolutní krásu a vytvoření kosmického duchovního organizmu. V tomto smyslu 

se stoupenci teurgického umění staví proti antitradicionalizmu a estetickému 

separatizmu symbolisticko-dekadentní generace. Krásno je chápáno jako životní 

plnost utvářející realitu. Umění se pro ně stalo cestou realizace celosvětové 

jednoty a ideje organického života, kdy duchovně sjednocené lidstvo směřuje do 

jediného duchovního centra a komplexního bytí (viz např. symboly spojení 

civilizací Západu a Východu, symboly zrání a růstu, stavitelství chrámu, jak je lze 

nalézt např. v tvorbě O. Březiny a A. Bělého). 

 Při pozorném zkoumání esteticko-filozofických kontextů českého a ruského 

symbolizmu nelze ovšem opomenout fakt, že dekadentně-symbolistickou, 

teurgickou estetiku a spolu s nimi paralelně rozvíjené esteticko-filozofické 

koncepce v obou literaturách nelze považovat za zcela uzavřené, autonomní a bez 

projevů kontinuity a prolínání.  

 Úsilí o syntetické a myšlenkově komplexní uchopování tvorby v české 

literatuře je patrné už tvorbě „Jana Křtitele českého symbolizmu“ – Julia Zeyera, 

kde se objevují náznaky cest, které plně rozvinulo právě umění počátku 20. století. 

Jde zejména o určité směřování k transkulturním syntézám, konfrontaci 

fragmentarizovaného bytí s mytologickou plností a v neposlední řadě také  

o Zeyerovo „stavitelství chrámu“, chápané jako aktualizace prapůvodní plnosti  

a jednoty, v níž se realizuje spojení smyslové reality se smyslem života a světa. 

 Náznaky snah o překonání čistě dekadentních postojů k umění a cesty 

k integrálnějšímu uchopování problematiky, kterou plně vymezila až mladší 

generace symbolistů, chápající uměleckou tvorbu v širším slova smyslu jako 

                                           
3 SOLOVJEV, V. Idea nadčlověka, s. 124. 
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teurgii, je možné objevit i v tvůrčích koncepcích literární generace považované 

tradičně v kontextu dějin české literatury za ryze dekadentní. 

 A tak i Arnošt Procházka přese všechny své ostré obhajoby krajního 

estetizmu a antitradicionalizmu dekadentního umění ve svých uměleckých 

kritikách často hovoří o symbolizmu jako umělecké tvorbě, která ze všech oblastí 

lidského poznání kráčí nejdál, neboť je obdařena hlubokou intuicí umožňující 

uhadovat a odkrývat duchovní centra ukrytá ve spleti reality. To umožňuje, aby 

umění vycházelo ze samotné podstaty lidské bytosti a vytvořilo uměleckou 

hodnotu, disponující věčnou a realitu oživující (teurgickou) silou. Tvořící umělec 

v sobě nachází nevyčerpatelné bohatství transcendentní reality, metafyzického 

významu a vztahů k věčnosti a nekonečnosti. Tak umění směřuje za běžnou realitu 

a smyslovou zkušenost, hledá a vytváří nepostihnutelné a vyvstávající před 

lidským duchem v okamžiku, kdy v něm převahu získávají podvědomé síly. Tím 

se podle Procházky stává klíčem k záhadám našich bytostí a kosmu, života a smrti.  

 Ve svých esejích4 Procházka často poukazuje na fakt, že i ta nejspirituálnější 

umělecká vidina musí mít kořeny v realitě, neboť se chápe prvků ze skutečnosti, 

aby z nich vytvořila realitu intenzivnější a dokonalejší. Touto krystalizací se 

umění stává duchovní činností směřující k projevům absolutna v realitě. Podle 

Procházky se musí umění zabývat pouze tvárnými otázkami a záhadami, čím 

vypracovává stále dokonalejší formovou podstatu chápanou jako jednotu 

myšlenky a formy, v jejíž absolutní podobě a ryzosti bude vždy ukryta posvěcující 

hodnota, božský ráz a moralita. Tvořící umělec v sobě nachází nevyčerpatelné 

bohatství transcendentní reality, zmnožuje život a vytváří uměleckou hodnotu, 

která disponuje věčnou a stále oživující („teurgickou“) silou. 

 Stejně pracuje Procházka i s pojmy syntéza a syntetizmus. Skutečné 

umělecké dílo jako musí být podle Procházky neseno intuicí celku, k němuž je 

každá jeho jedinečná část vázána podle vnitřních i vnějších zákonů tvůrčí logiky  

a schopna spolu s jinými vytvářet integrující obraz. V něm tvořící umělec dokáže 

slít v jediný celek heterogenní a cizí prvky a směřovat prostřednictvím tohoto 

celku k nové, dobré a krásné, veliké a hluboké pravdě světa. Výsledkem takového 

tvůrčího procesu je artefakt, jehož každý prvek oplývá svou jedinečnou krásou  

                                           
4 Viz např. PROCHÁZKA, A. Meditace. Didaktická poezie. Dílo Emila Bernarda, s. 62, 77. 
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a spolu s krásami prvků či částí jiných konverguje v jediný střed. Tak vytváří 

organické těleso jako živou bytost a nesmrtelnou entitu. Tím se symbolistický 

umělec stává hluboce filozoficky meditativním duchem směřujícím k absolutnu 

bytí a krásy svou schopností obsáhnout vyšší a obsáhlejší realitu vize a snu, které 

dodávají hodnotu lidskému bytí. 

 Stejně tak je možné místy spatřovat jisté posuny i v Procházkově nazírání na 

slovo-symbol. Mluví-li např. o Březinově poezii, tak právě tehdy vymezuje slovo 

jako roucho ideje – tvořivou spojnici mezi hmotným a spirituálním světem. 

Prostřednictvím slova-symbolu lze podle Procházky dosáhnout mimosmyslového 

vnímání reality, v němž se teprve zrcadlí hloubka, pohyb a vývoj života. Tím se 

symbolistické umění stává náboženstvím, kde je tvůrčí umělec chápán jako kněz 

zprostředkující kontakt mezi realitou a absolutnem. 

 Podobné transformace čistě dekadentní estetiky je možné spatřovat  

i v kritické tvorbě Jiřího Karáska ze Lvovic, který byl přesvědčen, že 

prostřednictvím slov-symbolů lze transcendovat realitu a nahlédnout ji v její 

nejčistší, spirituální podobě, což umožní propojení přítomné chvíle s plynulou linií 

věčnosti. Skutečný umělec je tedy podle něho svým ponorem do nitra věcí 

schopen obsáhnout rozdrobenost života v jediném celku. Umí v uměleckém díle 

ukotveném v časoprostoru, nacházet pod komplexem vnějších znaků vnitřní proud 

myšlenky a vytvářet tak věčné a svět integrující umění. Tím se proměňuje 

v hlubokého myslitele, jehož dílo se stává absolutní symbolizací myšlenky, 

dokáže fixovat nejčistší ideje jako definitivní pravdy a syntetizovat všechno 

rozdělené a nespojené v „Jediné, Základní a Původní“. Pravé a věčné umění je 

podle Karáska naopak tím, co žije stálou proměnou, bořením toho, co je  

a tvořením toho, co není, a tak jedině vzniká dílo, které je věčně živou a krásnou 

básní celého lidstva. 

 Snad nejvíce jsou tyto významové posuny v dekadentně-symbolistické estetice 

tvůrčích osobností spojených s „Moderní revue“ patrné v esejistické  

a umělecké tvorbě Miloše Martena. V jeho estetických postojích je možné nalézt 

cesty k symbolizmu jako k umění vytvářejícímu organický tvořivý řád  

a integrující naše chápání a poznávání světa. Miloš Marten usiluje o novou syntézu, 

kdy umění pronikající za realitu rozšiřuje poznání smyslu světa  

a bytí. Umění je pro Martena emanací jednotné síly, která je podstatou samotného 

života. Právě v něm dochází prostřednictvím vypětí tvůrčí energie k transformaci 
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skutečnosti ve vzorec krásy a pravdivosti, kdy vzniká nová duševní skutečnost, 

analogická nazírané, přitom ovšem vyšší, spirituálnější, zjednodušená a syntetická.  

 Všechny druhy umění podle Martena vycházejí z jediného hodnotového základu 

a vytvářejí každé po svém celistvý a harmonický duchovní obraz reality. Cílem 

moderního umění je, v doslova hermeneutickém smyslu slova, učinit jediným 

východiskem svých tvůrčích snah syntézu, která napomáhá pochopit, že detail je 

vlastním základem organizmu a že je nezbytně nutné, aby byl nahlížen ve smyslu 

celku, který ho vysvětlí, aniž by byl narušen jeho jedinečný smysl. Tím se formuje 

syntetický celek, který dovolí plně vyslovit smysl tohoto kulturního celku. Svým 

úsilím o nový, celistvý řád ducha a bytí, o navození souladu matérie s vyšší vůlí 

projektuje Marten své vize umělce-teurga, „stavitele chrámu“, který tušením řádu 

poznává „vůli řídící světy jako tiché vření slunce v zrajících klasech i krvi člověka“5.  

 Martenova estetika je nesena projekcí cest k novému syntetizmu, jehož 

podstatou je vize slučující ideje nastolující s úctou k tajemstvím hlubinného 

života, ducha, bytí, kosmu, jejich růstu a zániku nový duchovní řád. Pro Martena 

bylo umění především uměním vyšších hodnot, které se nespokojuje ani s pouhou 

reprodukcí reality, ani s útěkem od ní, ale uměním, které přetavuje skutečnost  

a přitom zachovává harmonii duše a těla, snu a reality a které hledá celistvost, 

krásu a idealitu života v identitě spojení hmoty a ducha.  

 V ruském literárněhistorickém kontextu lze tendence ukazující na postupné 

transformace dekadentně-symbolistické estetiky nejvíce spatřovat v tvorbě D. S. 

Merežkovského. Ve svém vystoupení «О причинах упадка и о новых течениях 

современной русской литературы» (1893) hovoří o dvou etapách ve vývoji 

ruského moderního umění, a to o etapě „živelné“, s níž jsou spojeny boje mladých 

umělců s tradicí a v níž se projevují symptomy vlastní dekadenci. Tu postupně střídá 

etapa druhá, s níž se ztotožňuje ruský mladosymbolizmus provázaný se 

solovjovovskou filozofií, kdy sílí pohled na umění jako na skutečnou živoucí tvorbu.  

 V Merežkovského estetice je zjevné směřování od estetického separatizmu  

k syntéze Pravdy, Dobra a Krásy a vidění geneze světa jako cesty k boholidství, 

které představuje konečné spojení matérie a ducha. Umění se pro Merežkovského 

stalo filozoficko-mystickou cestou k celostnosti a psychologické plnosti člověka  

                                           
5 MARTEN, M. Imprese a řád, s. 93, 94.  
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a civilizace. Jeho tvorba je uceleným systémem, kde se zrcadlí koncepce 

mysticko-religiózní geneze světa a lidstva. Moderní umění je pro Merežkovského 

nerozlučně spojeno se subjektivní tvůrčí metodou, mystickým obsahem, symboly 

a symbolizmem, který napomáhá rozšířit hranice lidského vnímání a umělecké 

citlivosti. V oblasti umělecké tvorby obrací svůj pohled k intuitivizmu  

a „oduševnělosti“ symbolů jako „zjevení jsoucího“ a obrazů ducha, které o realitě 

hovoří „živou řečí“.  

 Tvorba D. S. Merežkovského měla značný význam pro vývoj ruské duchovní 

a umělecké kultury. Pro jeho estetiku a filozofii je symptomatické úsilí  

o překonání krizových procesů v religiózní, filozofické a umělecké sféře 

prostřednictvím ducha syntézy, která vytváří předpoklady pro transcendenci 

v moderní kultuře. Jako představitel tzv. starší generace ruských symbolistů 

položil svými esteticko-filozofickými traktáty, eseji a uměleckými díly otázky, 

které se staly nejzávažnějšími problémy filozofie a estetiky mladší generace 

ruského symbolizmu.  

 V tomto ohledu tvoří Merežkovskij v kontextu ruské dekadentě-

symbolistické estetiky skutečně výraznou výjimku. Další z představitelů této 

literární generace V. J. Brjusov nebyl na rozdíl od Merežkovského tak silně 

orientován na provázanost umění s mystickými a náboženskými pravdami, nikdy 

nepřijal myšlenku o jeho směřování k mystické a náboženské jednotě, nicméně se 

ve svém myšlenkovém a uměleckém vývoji často odkláněl od krajního 

subjektivizmu svých raných děl. 

 Náznaky hlubšího a širšího chápání symbolizmu překonávající třeba 

Brjusovovo vymezení lze nalézt v pozdní esejistické tvorbě F. Sologuba. Na rozdíl 

od V. Brjusova si Sologub jako představitel dekadentně-symbolistické estetiky 

nezachovává striktní odstup od chápání symbolizmu reprezentovaného mladší 

symbolistickou generací a v jeho některých pozdějších esteticko-filozofických 

esejích (viz např. «Символисты о символизме» z r. 1914) je jistý významový 

zcela zřetelné znát. 

 Sologub dospívá k chápání symbolizmu jako vrcholu stávajícího umění, jehož 

nejvýraznějším rysem je představa umění vznikajícího v duši a snažící se představit 

vše jevové jako součást širšího kosmického celku, kdy každý umělecký obraz otevírá, 

rozšiřuje a prohlubuje realitu. Umění se Sologubovi jeví jako cesta k poznání 

člověka, který jen do uměleckého díla vkládá celou svoji duši. Na umění tedy nelze 
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pohlížet jen jako na pouhopouhou estetizaci života a zrcadlení nahodilé skutečnosti.  

 Stejně jako stoupenci moderní psychologie a později ruští mladosymbolisté se  

i Sologub snaží vysvětlit podstatu umění ve vztahu k lidskému vědomí, kdy živoucí 

lidská duše směřuje k tvorbě pulzující životem a chce v sobě nalézt svět, který je 

obdařen tvořivou silou a vnitřní energií, snahou objevit živoucí souvislosti mezi 

předměty a jevy a vytvořit ze všeho, co se dostane do našeho vědomí celistvý obraz.  

 Symbol se v Sologubově pojetí stává přesným zobrazením předmětu či jevu, 

musí být vystavěn v jasném vymezení vztahů s jinými předměty a ukotven na 

patřičném místě v celkovém obrazu světa, což opět směřuje k tzv. realistickému 

symbolizmu dovolujícímu nahlédnout nejhlubší podstatu skutečnosti (reality par 

excellence). Umělecké dílo tedy musí být organickým propojením reflexí reality, 

snových a noetických dimenzí. Moderní umění podle Sologuba od počátku 

usilovalo o znovunalezení svého původního významu a určení, v němž měl být 

obsažen univerzální pohled na svět. Symbolizmus tak nakonec překonává 

domnělou relativitu vztahů všech věcí a jevů a přivádí do umění představu 

jednoty, k níž se vše vztahuje a tím teprve nabývá na své hlubinné významovosti. 

 Ke skutečnému naplnění principů teurgie definovaných v ruské filozofii  

V. Solovjovem v české a ruské literatuře ovšem došlo až na počátku 20. století 

prostřednictvím umělecké a esejistické tvorby O. Březiny, A. Bělého, Vjač. 

Ivanova a A. Bloka. Stoupenci teurgického symbolizmu byli přesvědčeni, že 

umění musí zahrnovat odlesky krásy v naší realitě, které dávají nahlédnout  

a procítit realitu vyšší. Takto chápané umění je plně autonomní sférou 

ztělesňování idejí a chce-li splnit svoji prvotní úlohu, musí nejvyšší ideály 

ztělesňovat nejen prostřednictvím fantazie, ale především pak zduchovnit  

a přeměnit reálný život. Krásno je teprve nyní chápáno jako životní a duchovní 

plnost a usilování o život, prostupující celou přírodu. Umění se stalo cestou 

realizace celosvětové jednoty a ideje organického života, kdy celá země  

a duchovně sjednocené lidstvo směřují do jednoho duchovního centra, 

reprezentujícího kompaktní a komplexní bytí. Přítomnost této duchovní plnosti  

v realitě, proměnění života na absolutní krásu a vytvoření solovjovovského 

kosmického duchovního organizmu se nakonec stává posledním a nejvyšším cílem 

teurgického umění.  
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Summary 
In the first decadent-symbolist phase of its development, both Czech and Russian literature were 
carried by an effort to overcome the reality by the way to spiritual places of visions and dream, 
by refusal of materialistic existence. Thus the world of art had become a passionate defense of 
clear artistic values, noble culture, transcendent desire and metaphysical dream with its 
sharpened sense of secret of human life, found in extra-sensual sphere; there was proceeding  
a fight for spiritual world of human. It can be reached through the ways of dream and 
imagination as the essential sources of art. Nevertheless in aesthetic theories of both, Czech and 
Russian followers of decadent-symbolist aesthetics, we can find marks of efforts to overcome 
clearly decadent approaches to the integral understanding of the problem. However that was 
fully defined later by next art generation who started understanding art creating in its broader 
meaning as theurgy. 
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Abstract:  The article deals with an artistic concept of a femme fatale represented by the art and 
culture of the fin de siècle period. In Bohemian art appeared a new type of imagining scheme of 
woman as a dangerous, dominant, arrogant, attractive and sensual creature. It´s also necessary 
to bear in mind fin de siècle conception of the male artist (decadent, dandy), which actually 
constitute the basic interpretative framework for understanding of the imagining of the woman. 
Female involving many varieties of biblical, mythological or literary characters and is seen in 
the close relation to the male identity, but it is not possible to search her meaning only in the 
sexual plane, which is reflected in these connotation. It presents many complex layers of 
meaning, which we will try to suggest and interpret the examples of the artistic and cultural 
works. 
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Contact: Mgr. et Mgr. Andrea Kozlová, Ph.D. Candidate at the Department of Art History and 
Cultural Heritage, Faculty of Arts, University of Ostrava, Reální 5, 701 03 Ostrava, Czech 
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Umění a kulturu v letech 1890–1918 v českých zemích je nutno nahlížet  

v kontextu dynamických aspektů civilizačních proměn ekonomických, sociálních, 

politických a kulturních, jež drasticky zasáhly do podoby žité každodenní reality. 

Je to období hledání nového výrazu českého umění po úspěšné emancipaci v 80. 

letech, které směřuje k modernímu pojetí obsahu i formy uměleckého díla. Po 

položení institucionálních základů česká kultura nabyla sebevědomí a do jisté 

míry i autonomní ráz, který byl nutným předpokladem pro její další vývoj.1 V 90. 

letech je však naléhavě pociťována potřeba po revizi koncepce umění, která by 

odpovídala aktuálním požadavkům mladé umělecké generace. Ono období 

přelomu století směřuje především k ambivalentnímu přístupu ke skutečnosti, jak 

                                           
1 Rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou roku 1882, reforma 
Akademie výtvarného umění v Praze, založení Uměleckoprůmyslové školy v Praze 1885.  
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dokládá řada uměleckých textů, esejí, básní – na jedné straně jsou zdůrazňovány 

negativní aspekty reality, mezi něž patří tíživý pocit nejistoty, smutku, prázdnoty, 

který se promítá i do umělecké tvorby, na straně druhé to je právě intenzivní 

prožívání individuality se všemi jejími důsledky, které otevírá české umění řadě 

nových námětů, sublimujících ve stylových tendencích dekadence – symbolismu – 

secese. Jedním z výrazných témat, jehož se nová orientace kultury dotkla 

nejcitlivěji, byla specifická proměna zobrazovací konvence ženy, která po celé 19. 

století zastupovala obraz ženství, stylizovaný do estetizující podoby, zdůrazňující 

její křehkost, půvab a ušlechtilost. Zvláště v drobné próze a poezii se prosazovalo 

obohacení umělecké představy ženy o sexuální podtext a negativní aspekty 

feminity (destruktivní jednání, nebezpečí, zkáza). 

 V ohnisku interpersonálních, mezilidských i širších společenských vztahů 

však stojí na přelomu 19. a 20. století komplikovaný vztah muže a ženy, který se 

stává jedním z primárních zdrojů umělecké invence a imaginace. F. X. Šalda ve 

své známé eseji Žena v poezii a literatuře říká: „Ale i básníci, kteří odporují 

vysokému cenění ženy, kteří v ní vidí nepřítelkyni intelektu a vyššího duševního 

života, pojímají přece erotický poměr jako životní a osudový střed a podléhají tak 

ženě, třebas proti ní revoltovali“.2 Dekadence3 vnášela napětí do tradičně 

vymezených kategorií maskulinity a feminity, jak je chápala společnost. Tato 

strategie zobrazení ženství, s negativním přídechem, se úzce vázala k využití 

prvotních mýtických představ o ženském elementu, které v moderním kontextu 

symbolizovaly tajemné hlubiny lidské psychiky v její komplexnosti, deprivaci 

člověka po přirozeném sepětí s přírodním rámcem, stejně jako sexuální a estetické 

hodnoty, jichž je ženská bytost nositelkou. Následovala řada vyobrazení, v nichž 

se dynamickou postavou a hybatelkou děje stává žena, jež je jako emblematické 

                                           
2 ŠALDA, F. X. Žena v poezii a literatuře. In: Boje o zítřek, Meditace a rapsodie, Soubor díla  
F. X. Šaldy, sv. 1, s. 60. 
3 Z hlediska formálního uměleckého vývoje je ve výtvarném umění poukazováno na souvislost 
mezi dekadencí, symbolismem, secesí, chápaných obvykle v rámci lineárního vývoje. Podle 
Otto Urbana je dekadence: „(…) spojením obsahových extrémů naturalismu a symbolismu, 
spojením patologie těla a ducha umění“ . Otto M. Urban, Úvodem: prostor dekadence.  
In: MERHAUT, L. – URBAN, O. M. – VOJTĚCH, D. (eds.). V barvách chorobných. Idea 
dekadence a umění v českých zemích 1880-1914, s. 13. 
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stvoření epochy původkyní animálních rozkoší a závisela na tzv. mužské 

rezignaci.4 Tento motiv můžeme vysledovat ve francouzských literárních kruzích 

už po polovině 19. století, kdy je ženská postava nahlížena jako krásná, přitažlivá, 

dominantní, cílevědomá, a u níž je akcentován především sexuální apetit a sado-

masochismus.5 Rozdílná politická a socio-kulturní situace i podmínky pro rozvoj 

moderní kultury v Evropě, navozují otázku po motivaci a původu tématu Femme 

fatale a jeho adaptaci do české kultury. Zatímco v evropském prostředí dominuje 

námět od 60. let 19. století do období první světové války6 v oblasti literární 

tvorby, výtvarného umění, divadla, hudby, později fotografie a filmu, v českém 

prostředí se femme fatale opatrně prosazuje od 2. poloviny 90. let pod vlivem 

nastupující generace dekadentních literátů a umělců kolem Moderní revue. 

 Při vizualizaci tohoto typu pak vycházeli umělci z pestré škály vzorů umění 

anglického, francouzského, německého, rakouského a severského, kde je 

ikonografický typ femme fatale frekventovaným zobrazovacím motivem.7 Ovšem 

definice a přesné vymezení typu femme fatale v českém umění je poměrně 

obtížnou záležitostí, protože se jen vzácně shledáme s hlavními atributy v jednom 

vizuálním zobrazení zároveň, naopak jsou mnohdy variovány a vzájemně se 

prostupují. Především narativní potenciál tohoto námětu není zvolen náhodně a je 

aktualizován v evropském symbolismu, obracejícímu se k bohatému námětovému 

rezervoáru starověké mytologie, tradičním biblickým postavám i literárním 

charakterům a přináší ženu jako nymfu, divoženku, upíra, medusu, Salome, 

Messalinu, Kleopatru, Evu, Lilith, Sfinx, Astarte, Herodias, výjimečně Juditu, 

Hekaté, Salammbo. Zvláště pak Salome patřila k nejfrekventovanějším námětům 

v českém umění, protože poskytovala rovinu pudové perverzity, jíž byli dekadenti 

fascinováni8, stejně jako duplicitou námětu – kvůli její matce Herodias. V českých 

                                           
4 COGEVAL, G. The Cycles of Life. In: KOL. AUTORŮ. Lost Paradise. Symbolist Europe,  
s. 303–384, cit. s. 305. 
5 RIDGE, G. R. The „Femme fatale“ in French Decadence. The French Review, vol. 34, 1961,  
s. 352−360, cit. s. 353−57. 
6 BECKER-LECKRONE, M. Salome©: The Fetishization of a Textual Corpus. New Literary 
History, vol. 26, 1995, s. 239–260, cit. 239−240. 
7 Např. v Moderní revue otištěny fotografie plastik Gustava Viegelanda (Polibek) či kresby 
Edvarda Muncha (žena jako upír) a Aubreyho Beardsleyho (Salome s hlavou Jana Křtitele).  
8 SWIFT, A. Die „Femme fatale“ im Kontext der Frauenemanzipation. In: BIES, W. – JUNG, 
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zemích se setkáme s celou řadou zpracování, která patří spíše k dílům intimnějšího 

charakteru, čemuž konvenují často i menší rozměry olejomaleb, grafik, kreseb, 

akvarelů či drobných sochařských zpracování. 

 Základem uměleckého programu se stalo novátorství, odmítnutí reality světa 

a odvolání na abnormalitu, obscénnost, perverzi,9 atakující rovněž tradiční vizuální 

normy feminity. Literáti a výtvarní umělci vycházeli z potřeby radikální negace 

dosavadních uměleckých přístupů a prosazovali koncepci moderního umění 

založenou na vyhraněném individualismu. Ten byl považován za progresivní, 

vedoucí k dalšímu uměleckému vývoji.10 Jiří Karásek ze Lvovic ve své stati 

Sociální užitečnost umění chápal překračování konvencí jako program dekadentní 

tvorby11 a tato záměrná distance od vnějšího světa měla umělci získat prostor pro 

rozvoj vlastní imaginace bez ohledu na společenské konvence či akademickou 

tvorbu, uvolnit jej zcela pro tvůrčí proces a umožnit mu uplatnit svou osobitost 

v uměleckém projevu. Jaký byl pohled na moderní umělecké směry, dokládá 

polemika s humorným nádechem O moderním malířství V Novém životě z roku 

1896:  

Vilém: „(…) Celá dekadence je chorobná, nemocná, nezdravá. – Ostatně půjč mi 

raději sirky. Shasla mi cigaretta. – Vidíš, tahle holka na té škatulce sirek se mně 

líbí více než všecky obrazy všech dekadentů. To je skutečně ženská, ale ty nestvůry, 

které vy malujete…“  

Hanuš: „Ale to je tvá zásadní chyba, z které se nechceš dáti vyvést. 

Reprodukování, kopírování přírody se už přežilo. (…) Ne, příteli. Žádné fráze.  

A malíři je třeba jen sáhnout po tom základním, karakteristickém tónu, který může 

podat třeba s dvojnásobnou intensitou. To je princip v umění. Ale tvořiti se musí, 

ne kopírovat. Umění je víc než příroda.“  12 

 Při explikaci typu femme fatale musíme mít na zřeteli především postoj 

                                           
H. (eds.) Mnemosyne. Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie. 
Ergänzungsband 2. Baden-Baden: Koerner, 1988., s. 203–221, cit. s. 204. 
9 HARRIES, K. Smysl moderního umění. Filozofická interpretace, s. 67.  
10 KARÁSEK, J. Josephin Peladan. Moderní revue pro literaturu/umění a život, sv. 4, 1896,  
s. 25–27, cit. s. 26. 
11 Dtto, s. 26. 
12 WELLNER, K. Z. O moderním malířství. Nový život, roč. 1, 1896, č. 2, s. 42–43. 
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umělce-muže, konstruujícího postavu fatální ženy. Podle Astrid Swift femme 

fatale nezobrazují umělci obrazy žen, ale mužské fantazie o nich, což je 

ukázkovým příkladem, že mužské cítění i myšlení ovlivňovalo chápání světa ve 

všech jeho formách.13 Ačkoliv z pohledu genderových stereotypů byl po celé 19. 

století muž považován nejen za fyzicky, ale i psychicky silnějšího, odolnějšího  

a vyspělejšího, v rámci dekadentní estetiky tuto roli přebírá žena a mužský autor 

se záměrně stylizuje do role oběti tragického milostného vztahu. Ten mu přináší, 

stejně jako jeho vlastní introspekce, duševní trýzeň a nabývá podobu neobvyklého 

zážitku, vymykajícího se běžným konvencím, např. Karel Kamínek v básni 

Záchvěvy konce sděluje: „Ne – ne! Ženy ne! Ženy, které jej zabily tím sladkým 

dotekem, rdousily jej mořem svých sametových vlasů, pily jeho krev a sílu, jež 

vítězily vždy jediným úsměvem volajících loktů… Ženy, které byly otrokyněmi  

a vládly, které šlapal a u jichž nohou ležel, líbaje stopy jejich kroků! Měl žízeň po 

nich, tak náhlou, sžíravou žízeň…“14 A ona spalující touha po nadreálné bytosti 

v soudobé próze i poezii byla aktuální až do první světové války, např. Antonín 

Veselý v básni Lesní ženka volá:  

 

„(…) Proč místo do chomáčků pěny na potoku 

Svou rukou svalnatou, když žádost sevře ji, 

Do sněžných prsů, které kmitly v chtivém skoku, 

Mně nezaryješ se co nejžíznivěji? (…)“ 15 

 

 Zdroje tematizace konfliktu mezi mužem a ženou můžeme hledat u Joséphina 

Peladana, francouzského dekadentního literáta a okultisty, který ovlivnil v Řádu 

růže a kříže řadu významným umělců ve Francii i dalších evropských zemích. 

Peladanovy myšlenky pronikaly i do českého prostředí, zejména prostřednictvím 

Moderní revue, či esejí F. X. Šaldy. Umělce chápal jako silnou tvůrčí 

individualitu, disponující charismatickou až démonickou silou, jak toto téma 

rozvíjel ve svém spisu Umění státi se mágem.16 V článku Jiřího Karáska z roku 

                                           
13 SWIFT, A. Die „Femme fatale“ im Kontext der Frauenemanzipation, s. 203. 
14 KAMÍNEK, K. Záchvěvy konce. Moderní revue pro literaturu/umění a život, sv. V, 1897, s. 141. 
15 VESELÝ, A. Lesní ženka volá. Moderní revue pro literaturu/umění a život, 1911, sv. XXIII, s. 61. 
16 PÉLADAN, J. Umění stát se mágem, 1997.  
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1896 jsou zachyceny hlavní myšlenky, přinášející motiv obavy ze ztráty identity 

mužského tvůrce, který se tak vyhraňuje vůči milostnému vztahu. Žena se stává 

v jeho pojetí reprezentací tělesnosti a zkázy maskulinního uměleckého profilu, 

založeném na obdivu kráse a zakoušení bolesti.17 Jak se tento relační okruh 

formoval, nastiňuje na přelomu století výrazně diskutovaná otázka pohlavní a její 

podoby (erotika, sexualita, pohlavní pud, láska), chápány jako esenciální životní 

hodnoty, k níž se upínají organická a psychická složka člověka.18 V reflexi F. X. 

Šaldy Peladan nachází zdroj potenciálního ohrožení umělce-mystika v milostném 

vztahu: „Uvažme dále, že vůle má být podstata muže a že, kdo řekne vůle, řekl 

personalita, osobitost. Ale láska právě ,depersonalizuje´, poněvadž je porobením 

se pod vůli, pod svědomí cizí. Je opuštěním vlastní personality a přijetím cizí, 

splynutím s cizí vůlí. Láska je tedy zlý démon. Odvrací muže od jeho osudu. Pro 

ženu opouští muž svoje poslání, neboť láska vyvíjí v muži přílišně život citový na 

úkor myšlenky.“19 Podle dobových názorů totiž milostný vztah, jakkoliv míří 

k ušlechtilým pohnutkám, nutně musí končit v ukojení fyzických potřeb. Peladan 

se domníval, že existuje výrazný rozdíl ve vztahu před tělesným aktem, kdy je 

žena ideální milenkou, přítelkyní, obdivovatelkou, po aktu však poznala svou 

démonickou sílu a chce ji dále využívat. Vysvobozením z ženiny nadvlády je pak 

pro muže použití rozumu.20  

 Námětu Femme fatale v české kultuře bezprostředně předcházely motivy, 

založené na transferu ženské postavy do nadreálné sféry, např. v 80. letech vodní 

najády a nereovny v díle malíře Beneše Knüpfera. Jejich alternací byly také od 90. 

let bytosti stojící na rozhraní světa zraku nedostupného a světa reálného, do nějž 

mohou za výjimečných okolností vstupovat: rusalky, víly, bludičky, světlušky. 

                                           
17 KARÁSEK, J., .s. 27. 
18 Např. Przybyszewski rozvíjel svou tezi o moci pohlaví, zahrnující kulturní principy bytí. „Z fakta, 
pro jiné lidi tak samo se rozumějícího, lásky, povstávají mu hádanky, jedna spletitější druhé: co 
znamená moc pohlaví? Co bičuje krev do mozku a nechá ji opět náhle splynouti do srdce? Co 
znamená touha, při niž bychom se utrhli s nejsilnějších řetězů, abychom se dostali ku své milence?  
A – a co znamená moc ženy, jež muže v muži znovatvoří, jeho pudy dohromady promísí, jako kostky 
v kalichu (…).“ PRZYBYSZEWSKI, S. Příspěvek k ethice pohlavní/Prolegomenon. Moderní revue 
pro literaturu/umění a život, 1908, svazek XX., s. 398–407. 
19 ŠALDA, F. X. Josephin Péladan. In: Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 10., s. 167–163, cit. s. 178.  
20 Tamtéž, s. 176–178. 
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Specifickým typem byla nehmotná ženská bytost, konfrontována s mužskou 

postavou, objevující se od konce 19. století. Formálně tento námět zřejmě čerpal 

ze setkání umělce s múzou., např. u Maxe Švabinského či Jana Preislera. 

Takovým typem je i ilustrace Viktora Foerstera z časopisu Nový život z roku 1904 

k básni Benátky Sigismunda Boušky. Subtilnost ženské postavy, objímající muže, 

je ještě zdůrazněna šedomodrým inkarnátem pleti. Výjev vysvětluje samotná 

báseň:  

 

„(…) Co mi teď srdce súžilo? Co mi to oválo skráně?  

Někoho tuším po boku, na čele cítím dlaně. 

Duchové chvění probíhá mdlící a snící tělo, 

Tíží mě smutek neznámý, ovívá mátohou čelo. 

Kam se má radost poděla? zaleklá, jakoby hříchem,  

A najednou je mi tak do pláče a v duši se propadám tichem.“21  

 

 Postavy nymf a lesních bohyň situovány v otevřeném krajinném rámci pak 

gradovaly zobrazováním divoženek, reprezentujícím spodní proudy duševního 

života člověka. Docházelo také k transpozici vlastností přírody na ženu, u níž 

krystalizují vlastnosti zvířecí: krutost, animalita, pudovost, vyhraněná smyslnost, 

což je pohled, který řada umělců s vědci a intelektuály bezvýhradně sdílí. Podle 

genderového stereotypu je tak u žen tato inklinace zakódována, jak dokládá jedna 

z úvah Jana Zrzavého: „Chápajíc život intuicí, vedena citem a poslušna pudů, je 

žena bytostí živelnější, přírodě bližší a tajemnější. Ve svém nitru zná mnohé 

tajemství života, jež pro muže jest již ztraceno. (…) Muž myslí a jedná z rozumu, 

žena z pudu.“22 Žena tak byla cíleně ztotožňována se silami přírody a akcentovány 

byly diference mezi ženským a mužským principem; zatímco muž disponující 

racionalitou je hybatelem civilizačního pokroku, ženě je v konstituování 

kulturního rámce přisouzena pasivní funkce.23  

                                           
21 BOUŠKA, S. Benátky. Nový život, roč. 9, 1904, č. 1, s. 1. 
22 ZRZAVÝ, J. O ženě. In: Karel Srp (ed.).O něm a s ním, s. 38–39. 
23 Baudelaire se staví k přírodě pohrdavě, považuje ji za krutou, protože všechny lidské 
primitivní pudy jsou jejím dílem, stejně jako je Hyusmansův hrdina Des Esseintes přesvědčen  
o její vyčerpanosti a ochabujícím významu v životě člověka. BAUDELAIRE, CH. Chvála 
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Specifickým tématem je uchopení femme fatale v kontextu dějin těla a tělesnosti, 

které poukazují na vyhraněnou sexualitu, prezentovanou často v kontextu se 

zachycením abnormálního stavu mysli, blížícímu se šílenství (v dobové 

terminologii chorobný stav), který je jako obsahová rovina vkládána do 

uměleckých děl. Tato stigmatizace duše ženy se odvíjela od chápání jejího těla 

jako biologicky slabšího než mužova, snáze podléhajícího zániku. Často je tato 

situace uváděna do souvislosti s výzkumy francouzského psychiatra a neurologa 

Jeana-Martina Charcota24, který působil na pařížské klinice nervových nemocí 

Hôpital de la Salpêtrière od 80. let 19. století. Pod jeho vedením také vznikaly 

sborníky Iconographie Photographique de la Salpetriere, první řada v letech 1876–

1880, druhá 1888–1918.25 Charcotovy výzkumy byly rovněž dobře známy  

i v českých zemích, jak víme z jeho nekrologu ve Světozoru z roku 1892, na stáži 

u něj pobývali čeští lékaři Josef Thomayer či Ladislav Haškovec.26 Byl to zejména 

onen nově nabytý přístup k lidskému tělu, který uplatňovali výtvarní umělci, když 

hledali nové předlohy, mezi nimi používali i fotografii, jež stavěla lidské tělo do 

nových výrazových situací, např. zejména tělo v paralytickém napětí.27 

Zobrazování aktu odráželo i aktuální problémy výtvarného vyjádření a patřilo 

k důležitým malířským dovednostem. Rapetti zdůrazňuje, že jako předlohy 

sloužily umělcům často hysterické stavy, které nesly výrazně sexuální podtón, 

                                           
líčidel. In: BAUDELAIRE, CH. Úvahy o některých současnících, s. 616–619. Dále  
i BAUDELAIRE, CH. Proklaté ženy. Moderní revue pro literaturu/umění a život, 1898, sv. VII, s. 
11. Román Naruby Jorise-Karla Huysmanse vycházel na pokračování v roce 1897 v Moderní revue. 
24 Charcot jako první odlišil hysterii od epilepsie a dalších duševních poruch. K diagnostice  
a kategorizaci onemocnění byla od roku 1882 využívána dokumentace v oddělení fotografické 
laboratoře pod vedením Paula Régnarda, vznikající na základě chronofotografie. Jejím hlavním 
úkolem bylo kompletovat pozorování jako první fáze lékařského vyšetření. DIDI-HUBERMAN, 
G. Invention of Hysteria.Charcot and the Photographic Iconography of the Salpêtrière. London, 
Cambridge: MIT Press, Cambridge, 2003, s. 32–33. K výtvarnému umění také RAPETTI, R. 
From Anguish to Ecstasy: Symbolism and the Study of Hysteria. In KOL. AUTORŮ. Lost 
Paradise. Symbolist Europe, s. 224–234, cit. s. 224. 
25 Petr Wittlich uvádí, že Charcot v roce 1887 vydal publikaci Les Démoniaques dans l´art, kde 
prezentoval vyobrazení posedlých ďáblem v evropském umění od 5. do18. století a analogizoval 
jejich gesta s projevy hysterických žen. WITTLICH, P. Horizonty umění. s. 245–246. 
26 ANONYM. Jean Martin Charcot. Světozor, roč. 27, 1892–1893, č. 42, s. 503.  
27 RAPETTI, R. From Anguish to Ecstasy: Symbolism and the Study of Hysteria, s. 225. 
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podobně jako je tomu u extáze.28 Fotografie hysterických žen navozovaly pocit 

hrůzy, proto bylo často anatomické šílenství omezeno na ženskou podobu.29 

Šílenství jako jedna z forem nervových a psychických nemocí se původně 

zakládala na teorii neznámého fluida, postupně byla nahrazována konceptem 

mentální energie.30 Byla spojována s hlubinnými zdroji lidského nitra, resp. 

dynamikou mezi vědomým a nevědomým a vystupovala opět v ženské podobě. 

V tomto duchu zachytil ženskou postavu na hranici šílenství Karel Stroff na 

olejomalbě Femme fatale (Emma Destinová) z let 1899-1900. Zdůrazněna je 

zejména dynamika duševní proměny, zrcadlící se v tváři ženy, duplikována 

výrazem děsu u muže, jenž ji sleduje.  

 Dominantním motivem, variujícím a dynamizujícím postavu femme fatale 

byl její pohled jako somnambulní, erotický, magický. Řada studií umělců 

zachycuje svůj objekt se zdůrazněnou partií očí, které z obrazové plochy zřetelně 

vystupují intenzitou svého zpracování. V evropském umění zobrazoval ženské 

postavy jako denní snílky s doširoka otevřenýma očima, hledícími do prázdnoty 

prerafaelista Dante Gabriel Rossetti.31 V evropském symbolismu nacházíme 

obdobný příklad u Ferdinanda Khnopfa, kdy má žena nepřítomný pohled, téměř 

jako bytost přicházející z „jiného světa“. Motiv nehybných očí byl připisován 

hypnotickým stavům a v umění oceňován, jak dokládá i citace z románu Naruby, 

kdy hlavní hrdina obdivuje zpracování Salome Gustava Moreaua: „Soustředěná, 

s očima upřenýma před sebe jako náměsíčník, nevidí ani tetrarchu, který se 

chvěje, ani svoji matku, krutou Herodiadu, která je sleduje očima (…). Tento typ 

Salome, pro umělce a básníky tak obsedantně přitažlivý, působil na des Esseinta 

už po léta sugestivním kouzlem.“32 Tato sugesce jako podmanivé působení měla 

prostřednictvím vizuálního zpracování vstupovat do mysli člověka, projevovat se 

tedy mohla i jako fascinace ženskou bytostí. Motiv, kde je spíše zdůrazněna 

démoničnost pohledu, nalezneme na Vignete Luďka Marolda, reprodukované 

                                           
28 RAPETTI, R. From Anguish to Ecstasy: Symbolism and the Study of Hysteria, s. 224–234. 
29 Dtto, s. 225. 
30 ELLENBERGER, H. F. The Discovery of the Unconscious: The History and Evolution of 
Dynamic Psychiatry, s. 111. 
31 HOFSTÄTTER, H. H. Symbolismus und die Kunst der Jahrhundertwende, s. 159.  
32 HUYSMANS, J.-K. Naruby. Praha: Odeon, 1979, s. 90. 
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v roce 1899 ve Volných směrech. Působnost vyobrazení je ještě zdůrazněna ležící 

ženskou postavou, vzhlížející z podhledu k divákovi. Podobný příklad dokládá po 

roce 1900 Dívka se stéblem trávy od symbolistního malíře Vítězslava Maška. 

Zajímavá je zde červená záře, vycházející z hypnotizujícího pohledu dívčiných 

červených očí upřených na diváka, což je jeden z typických znaků ženy fatální 

jako živelné síly (divoženky). Její ohnivý pohled ale poukazuje na nadpřirozenou 

magickou sílu, jíž žena disponuje, jak se objevuje také v básni českého okultisty 

Karla Drážďáka Tobě z roku 1895: „Plameny tvých očí příliš mi připomínají 

žhavé hranice, na nichž, v příšerném ryku, svou duši, černou jak vlas tvůj, 

vydechly pramáteře tvé, (…) – a On nepřicházel jim ku pomoci se svými zástupy – 

Satan, jemuž vše obětovaly (…)“.33 Onen upřený pohled můžeme také 

analogizovat se sugescí, hypnotismem a očarováním, které na počátku století 

řešila hermetická věda34 i s fázemi hypnotického stavu, o něž se intenzivně 

zajímala lékařská věda. Např. neznámý autor článku v časopisu Světozoru tvrdí, 

že dispozice k hypnóze má každý člověk subtilního nervového systému, tedy 

zejména žena k ní má blíže pro svou mystickou neobyčejnost.35  

 Námět a postavu femme fatale považujeme za významného kulturního 

činitele daného období, jehož plná explikace se pohybuje v rovinách kulturních, 

uměleckých a rovněž se dotýká citelně i sociálních fenoménů, jimiž je období 

konce 19. a počátku 20. století prosyceno. Téma osudné ženy patřilo  

k nejvýznamnějším kulturním konceptům rezonujícím nejčastěji v umělecké 

tvorbě českých zemí od 90. let 19. století do konce první světové války. Chápeme 

ji jako symbolickou postavu, která se stala výrazným uměleckým fenoménem, 

jejíž hlubší explikaci a odhalení podstaty však vyžaduje další interdisciplinární 

přístup k tématu a především další dlouhodobý výzkum na poli české kultury.  
 

 
 
 
 

                                           
33 DRÁŽĎÁK, K. Tobě, Moderní revue pro literaturu/umění a život, 1895, sv. I., s. 129. 
34 U nás např. GRIESE, O. Problém očarování, Praha: nakladatel neuveden, 1909.  
35 ANONYM. O hypnotismu. Světozor, roč. 21, 1887, č. 45, s. 727. 
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Summary 
Femme fatale as an artistic subject was one of the most important cultural concepts at the turn of 
the 19th and 20th century in Bohemian Lands which was especially close to decadent artists. 
Constitution of fatale woman has found its inspiration in the French, English and Nordic art, 
mediated by Moderní revue. The woman was thus a product of the male imagination surrounded 
by an aura of magic and gained particular sexual attraction cruelty, domination and dynamic 
behavior, typical for male character.  
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Abstract:  Contemporary literature is in a transitional phase, the era of postmodernism has 
been gradually ended and a new situation of current affairs finds its new ways of expressing in 
the art. Among visible changes we can mark transition from fragments to unity, return to values 
(traditional and spiritual), or avoidance of irony that is now felt as too offensive. Even poetry – 
though still in its extreme language – works on new ways of responding to this changed climate 
of society. Altogether we can confirm that poetry tries to participate more in everyday life of 
readers and is not closed to its uniqueness. 
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Názov tejto štúdie je variantom názvu monografie K. Pioreckého Česká poezie 

v postmoderní situaci (2011) a obsahovo chronologicky pokračuje v sondovaní 

„situácie“ poézie v ďalšom desaťročí, keď už postmoderna doznieva. Na rozdiel 

od Pioreckého knihy sa predmetom bádania stáva slovenská poézia, s presahmi do 

niektorých európskych literatúr (anglický, poľský, slovinský, čiastočne český 

kontext).  

 Štúdia reaguje na úsilie svetovej literatúry nájsť nové súhrnné pomenovanie, 

nový pomyselný –izmus, alebo, častejšie, nejaké „post-“, ktorým by zastrešila 

terajšie roky svojej existencie či aktuálne literárne tendencie. Nateraz posledným 

ustáleným názvom, ktorý akceptuje väčšina akademickej scény, ostáva 

postmoderna, no už viac ako desaťročie sa považuje za skončenú, vyčerpanú 

tematicky a metodologicky. Záver postmoderny predznamenal nielen jej prechod 

už aj do sféry populárnej literatúry a gýča, rovnako rýchlo stratila čitateľské 

zázemie zmenou politickej klímy, ktorú odštartoval teroristický útok na Svetové 

obchodné centrum v New Yorku roku 2001, neskôr útoky v európskych 

metropolách. Inými slovami: intelektuálne a akademicky orientovaná postmoderna 

sa ukázala ako prázdna a neschopná priniesť odpovede na nové naliehavé 

spoločenské témy. 
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 Postmoderna sa chápe nielen ako rozvinutý filozofický myšlienkový prúd či 

súbor dištinktívnych čŕt, hodnotený na úrovni samostatného literárneho smeru, je 

tiež historickou etapou v dejinách dvadsiateho storočia, ktorá v západnom 

kultúrnom bloku trvala od šesťdesiatych rokov po roky deväťdesiate a v Čechách 

či na Slovensku v intenzívnej podobe v deväťdesiatych rokoch, s pozvoľným 

rozpúšťaním sa v nasledujúcom desaťročí. V postmodernej situácii sa neocitali len 

diela vzniknuté v tomto období, ale – ako o tom svedčia literárne texty – aj 

samotní autori, ktorí na vzniknuté podmienky odpovedali. A že nejde 

o zanedbateľný rozdiel, sa môžeme presvedčiť nielen v zmenách poetiky, ale aj 

v zmene správania sa súčasných spisovateľov (využívanie nových mediálnych 

foriem prezentácií, otázka komercionalizácie a rezervovanosť voči nej, čítačkové 

turné, ale aj dôslednejšia izolácia od masového príjemcu a pod.). 

 Odchod postmoderny do literárnej a politickej histórie pravdepodobne 

umožní lepšie a bez ohľadov charakterizovať, čo vlastne postmoderna bola a aj 

prečo – pre niektorých bádateľov ako Gilles Lipovetsky1 – rýchlo uplynula. 

Spočiatku pozitívne vnímané oslobodzujúce účinky postmoderny po niekoľkých 

desaťročiach vystriedali odmietavé reakcie a najväčšiu kritiku si postmoderna 

podľa Yry van Dijk a Thomasa Vaessensa v diele Reconsidering Postmodern 

vyslúžila štyrmi prístupmi: iróniou, ktorá často prechádzala do cynizmu, 

asociálnosťou čiže ľahostajnosťou k tomu, že sa oddelila od spoločnosti; prílišnou 

akademickosťou jazyka, ktorý sa úzko špecializoval a uzavrel pred ne-

akademickým svetom, a relativizmom, ktorý neumožnil umelcom formulovať 

etické a spoločenské stanovisko alebo sa odvolávať na tradičné hodnoty2. 

Z priebehu prvého desaťročia po postmoderne sa už dajú v európskej literatúre 

odsledovať viaceré trendy. Jedna zmena sa týka razantného nástupu nových 

digitálnych technológii, ktorá skúša opodstatnenosť termínu „digimoderna“ 

(otcom a zástancom tohto termínu je britský vedec Alan Kirby3), z ďalších zmien 

je to sproblematizovanie irónie, upriamenie pozornosti na skutočnosť, vedomie 

záväzku (voči spoločnosti), prechod od experimentálnych foriem k tradičným 

                                           
1 por. LIPOVETSKY, G. Hypermoderní doba. Od požitku k úzkosti. 
2 por. Reconsidering the Postmodern. Ed. Y. van Dijk a T. Vaessens. s 15. 
3 por. KIRBY, A. Digimodernism: How New Technologies Dismantle the Postmodern and 
Reconfigure Our Culture. 
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formám, seba-reflexívnosť, priblíženie sa k čitateľom osobnou dostupnosťou 

autorov, a to verejným vystupovaním v médiách, vedením blogov4. Tieto črty po 

postmoderne v európskej literatúre sú prítomné aj v stredoeurópskej poézii a ak 

postmoderna vykazovala zásadné národné diferencie, v tomto sa básnická scéna 

strednej Európy so širším európskym kontextom zhodla.  

 Pozornosť, viac odborných ako zážitkových čitateľov, v čase postmoderny 

pútala najmä skupina autorov upriamených v poézii na jazyk, reč a kvalitu 

textovosti, spôsoby vytvárania a vrstvenia významov. S metatextovým zámerom 

pri písaní prichádzali nové, či staronové metódy: rewriting, pastiš, princíp 

seriality, vytvorenie paralelných textov, preberanie modelov neumeleckej 

literatúry, fiktívne autorstvo pod identitou opačného pohlavia alebo ako súčasť 

viacpočetného „multisubjektu“. Na Slovensku sa v súvislosti s takýmto typom 

písania ustálil termín „textová generácia“, ktorá v prvej fáze (1994–2000) mala 

viacero autorov združených vo vydavateľstve s vyhraneným edičným plánom 

(Drewo a srd). V takejto ochrannej „dielni“ sa postupne stali súčasťou novej línie, 

s pribúdajúcim časom narastal aj počet epigónov, ale aj mladších autorských 

individualít tvorivo spracúvajúcich pôvodné podnety. V období doznievajúcej 

postmoderny autori s touto orientáciou pokračujú v konceptuálnych literárnych 

projektoch, ale evidentne strácajú vitalitu a každým opakovaním už raz použitých 

prostriedkov sa čoraz viac zacykľujú do seba. 

 Títo autori sa nevzdali postštrukturalistických impulzov ako svojho literárneho 

dedičstva. Každá kniha autorov predstavuje osobitný experimentálny projekt, 

v ktorom sa postupne testujú možnosti textu ako tvárneho materiálu a potenciálneho 

artefaktu, rovnako sa testuje ontologický status autorstva a inštitút literárnej kritiky 

ako autority. Systematicky sa dekonštruuje obsahová „poetickosť“ pri zachovaní 

niektorých formálnych vlastností poézie (členenie na názov, verše a strofy; 

opakovacie štylistické figúry). Navonok básnický text sa napĺňa sylogizmami, 

prevzatými alebo napodobňujúcimi filozofické, vedecké, umelecké a popularizačné 

knižné zdroje a občasné priblíženie k tradičným básnickým obsahom vyznieva 

ironicky alebo ako pastiš. V konečnom dôsledku sa táto poézie stala užitočnou, 

svojou tvorbou spochybnila ustálené chápanie elementárnych kategórií, ktoré si 

                                           
4 por. Reconsidering the Postmodern. Ed. Y. van Dijk a T. Vaessens. s 15. 
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vysoko cení hermeneutika: autor, subjekt, vzťah autentické – fiktívne, došlo  

k prevereniu vlastností a možností jazyka, reči, textu a komunikácie5.  

 Autori takejto literatúry neprestávajú ani v rokoch po postmoderne skúmať 

subjekt, jeho aktivity a reprezentácie, ale robia to inak ako v postmoderne. 

Predtým to bola skôr hra, nezáväzná a priehľadná, trochu naivná, vnímaná dnes 

„ako hriechy mladosti“ (slová básnika Michala Habaja z besedy so spisovateľom); 

súčasťou hry bolo napríklad nazvanie knihy 80-967760-4-5, teda jej ISBN číslom. 

Neskôr pribudla štylizácia do romantického kyborga, pohľadom z budúcnosti na 

dnešok formulujúceho postoj k prítomnosti, štylizácia do multisubjektu či ženskej 

autorky píšucej intímne, pritom však mystifikujúco. Svoju poslednú knihu  

M. Habaj nazýva knihu svojím občianskym menom, teda Michal Habaj, čím 

dochádza k porovnaniu „autor ako kniha“, obaja sa označujú „tým istým“, 

a predsa s otázkou, aká veľká zhoda je medzi obidvoma „subjektmi“ či vlastne 

„objektmi“. Spochybnenie ontologického postavenia autora a jeho textových 

reprezentácií, oscilácia medzi tzv. autorským a lyrickým subjektom je naznačená 

v súčasnej literatúre dôsledne a bez zbytočného znejasňovania. Hoci myšlienka 

                                           
5 Najsystémovejším autorom je Peter Macsovszky (1966), básnik, prozaik a prekladateľ. Je 
autorom básnických kníh Strach z utópie (1994), Ambit (1995), Amnézia (1995), Cvičná pitva 
(1997), Sangaku (1998), Súmračná reč (1999), Generator X: Hmlovina (spoluautorsky s P. 
Šulejom, A. Hablákom, M. Habajom, 1999), 
Gestika (2001), Klišémantra (2005), Tovar (2006), Príbytok cudzieho času (2008) a Pohodlná 
mníška (2011). Pod gynonymom Petra Malúchová vydal básnickú zbierku Súmrak 
cudnosti (1996). Je tiež autorom knižných próz Frustraeón (2000), Fabrikóma (2002), Tanec 
pochybností (2003), Lešenie a laná (2004), Klebetromán (spoluautorsky s D. Fulmekovou, 
2004), Hromozvonár (2008) a Mykať kostlivcami (2010). S metatextovým zámerom súvisia 
postupy autora: rewriting (Strach z utópie, Klišémantra), princíp seriality, multivrstvové písanie 
(úroveň textu, úroveň poznámkového aparátu, úroveň komentára k jednej textovej situácii; 
Cvičná pitva), vytvorenie ne-lineárnych paralelných textov (Súmračná reč), preberanie modelov 
širokého štylistického (Ambit, Cvičná pitva, Klišémantra, Tovar) a kultúrne disparátneho 
rozsahu (rámec japonského divadla v Sangaku), fiktívne autorstvo pod ženskou identitou (Petra 
Malúchová: Súmrak cudnosti) alebo ako súčasť multisubjektu (Generator X: Hmlovina). 
Priestorom na experiment sa stáva aj pragmatický literárny priestor medzi čitateľmi, literárnou 
kritikou a autorom; kde Macsovszky prekračuje autorskú rolu a vstupuje do hodnotení kritikov, 
preberá ich vety ako stavebný materiál do svojich ďalších textov, polemizuje s nimi v úvode 
svojich kníh (Súmračná reč) alebo básne predkladá ako „tovar“ dohody medzi zákazníkom 
(čitateľom), výrobcom (vydavateľom) a autorom (Tovar). 
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iluzórnosti kauzálneho spojenia subjektov literárnej komunikácie nie je nová, 

spôsob jej realizácie by som charakterizoval ako vyspelý, mierený presne, nie 

naslepo. Knihy ako táto má viacero smerovaní, čo z nich robí knihu komplexnú  

a bohatú na podnety. Intertextuálne presahy a niektoré ďalšie v minulosti 

nadužívané postupy autor obohacuje o témy a prístupy – ktoré sa vracajú 

k archetypom či tradícii. Básnici už neignorujú spoločenskú situáciu. Hoci autor 

pokračuje v balansovaní medzi originálnym a propriovaným písaním, táto hra na 

epigónstvo nie je zacielená na hru, ale na svoj vlastný obsah, ktorý by bol schopný 

uniesť váhu výpovede aj bez ozvláštňujúcej metódy. Paradoxne pôsobí v takejto 

knihe detailný doslov, ktorý presne pomenúva, čo kniha predstavuje, citát je 

z jedného tzv. Dodatku sprevádzajúceho knihu: „Hovorím tu o autorovi. Pre neho 

je táto kniha cestou k sebe, k tomu v ňom, kto v konečnom dôsledku neexistuje. 

K tomu v ňom, čo bolo roztrieštené do toľkých ja, ktorými bol, je alebo bude. Ku 

každému ja, ktoré cez neho prehovorilo jeho vlastným hlasom, svojím vlastným, 

teda cudzím ja, hlasom, v ktorom svoj hlas spoznával niekedy viac, inokedy 

menej, inokedy vôbec. Vždy to však bol on. Ten, ktorý nebol.“6 

 Ďalšou dôležitou tendenciou v poézii po postmoderne je postupný návrat 

k sceleniu, vnútornému kompozičnému zjednoteniu, ktoré nahrádza 

predchádzajúce tendencie k fragmentarizovaniu, vyberaniu slov, ako sú 

neurčitok, slovesné podstatné mená a abstraktné metonymie, radené za sebou 

a pod sebou v jednoduchej paradigme alebo voľne na ploche celej strany. 

Fragmentarizácia odrážala všeobecnú neistotu postmodernej situácie, kde každý 

autorský subjekt – nechránený iróniou – sa mohol stať objektom zosmiešnenia 

a obvinenia z falošného vydávania sa za autoritu. Môžeme sledovať, že táto 

metóda, zároveň poskytovala najmä mladým autorom alibi, aby sa mohli 

vyjadrovať, aj keď nemali dostatočne prepracovanú tému. Dnes sa tieto autorky 

a autori vracajú do poézie so zbierkami priamočiarejším spôsobom a so sebou si 

prinášajú aktuálne spoločenské témy. Každodenné banálne situácie posúvajú do 

súvislostí, kde sa menia na dramatické a krízové. Básne knihy vznikajú z veľkého 

znepokojenia a túto emóciu autori zreteľne tlmočia. V jednotlivých tematizáciách 

môžeme nájsť konkrétne udalosti ostatných rokov, ktoré boli po prvý raz 

                                           
6 HABAJ, M. Michal Habaj, s. 256. 
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predostreté už aj pred Európanov: Londýn, Madrid, Breivikov teroristický útok  

v Nórsku, ale napr. aj útok na rómsku rodinu samopalom v bratislavskej Devínskej 

Novej Vsi, rasistické komentáre na túto nešťastnú udalosť a nedôstojná 

parodizácia tragickej udalosti slovenskými sudcami na súkromnom večierku. 

Nemenej vážne sú témy ako vymývanie mozgov marketingovými kampaňami, 

politickou dvojtvárnosťou a podľahnutie sugescii televízie, ktorá sa dlhodobým 

pozeraním stáva reálnejšou než mimomediálna realita. 

 Pri rekonštrukcii profilu človeka na základe takejto poézie by nám napríklad 

vyšlo, že „prednastaveným“ postojom človeka je hostilita k ostatným, a keď sa 

k tomu ešte pridá očakávanie hostility ostatných, výbušná zmes je na svete: „musíš 

byť na pozore, / kto ťa ochráni, keď včas nezaútočíš?“7 Prevažná väčšina vzťahov 

týchto básní končí vo vyostrení, vyjadrením nepriateľstva, a to aj v situáciách, 

ktoré začínajú alebo aspoň majú intenciu byť idylickými, napr. keď sa rodinná 

prechádzka v lesoparku mení na konfrontáciu s inými návštevníkmi lesa. 

 Táto poézia musí prekonávať pascu, ktorú predstavuje nutnosť používať 

jazyk komercie, banálnosti, celých fragmentov ustálených mediálnych klišé. Ale 

darí sa to, konkrétne tak, že sa nevytvára príliš veľký kontrast medzi jazykom, 

ktorým sa imituje „slovný balast“ médií, a jazykom, ktorý plní štandardné 

umelecké úlohy. Cenu, ktorú musí takáto poézia platiť, je, že vyznieva drsnejšie 

a tvrdšie, než od poézie očakávame.  

 Nie je náhodou, že ústredné miesto v poézii po postmoderne preberá 

generácia básnikov narodených v sedemdesiatych rokoch. Autorky a autori okolo 

štyridsiatky zúročujú svoje životné a literárne skúsenosti a prinášajú najväčší 

počet podnetov na zážitkové čítanie aj odbornú reflexiu. Osobitné miesto má 

motív sociálnych rolí matky a otca, rolí s vysokými pozitívnymi očakávaniami, 

ktoré však ostávajú nenaplnené. Autori narodení v sedemdesiatych rokoch XX. 

storočia zaznamenávajú vzťah obidvoma smermi, jednak spätne k svojim rodičom, 

ale už sami sú rodičmi a sledujú so zvýšeným napätím, aká je budúcnosť týchto 

„detí detí“, ktoré sa doslova stávajú „ohrozeným druhom“: „pokazili sme takmer 

všetko. / Posunuli, vychýlili, rozbili, zodrali, / zapratali, zašpinili – / a teraz 

                                           
7 KUCBELOVÁ, K. Vie, čo urobí, s. 21. 
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plombujeme, / narýchlo spúšť / zalievame betónom.“8 Prevláda antagonistický 

vzťah a aj keď to nemožno generalizovať, súhrnný disfunkčný obraz na očakávaný 

vysoký status pôsobí deziluzívne a smutne.  

 Literatúra v čase postmoderny a aj po nej sa obohacuje – minimálne po 

formálnej stránke – o konceptuálne knižné projekty, ktoré majú svoj pôvod vo 

výtvarnom umení a v tzv. umení nových médií. Častým spôsobom je 

transmediálna fúzia s vizuálnou zložkou, využívanie farebnej symboliky, lettrizmu 

a ďalších výtvarných dispozícií písma nielen ako nositeľa lexikálneho, ale aj 

vizuálne estetického významu. Rozšírenie výpovedného priestoru sa využíva na 

hľadanie prahu vnímania pri multirozmernom vyjadrovaní, ale napríklad aj vzťahy 

svetla, svetelnosti a kontrastu či ich vplyv na človeka. Literárna kritika však 

hodnotí tieto projekty s rezervou, vytýkajúc jej iba priemerné výsledky, akoby 

autori podľahli uspokojeniu z novosti a v konečnom dôsledku nevenovali 

pozornosť textovej zložke. Záverom kritika usudzuje, že môže ísť o limity talentu 

alebo podľahnutie sebaklamu invenčnosti metódy.9  

 Výnimočne sa podarí presadiť metóde, ktorá aj pri prenesení z iného 

umeleckého druhu, nepôsobí zbytočne alebo sebaklamlivo. Takými by mohli 

napríklad byť „skulptúrne básne“ vytvorené podľa postupov sochárstva.  

V teoretizujúcom kurátorskom doslove k „textovým skulptúram“, ktorým je jedna 

sochárska kniha opatrená (N. Ružičková práce & intimita), napríklad čítame: 

„Sochári a sochárky zvyknú niekedy pri opracúvaní materiálu uberaním vnímať 

tvorbu ako proces, pri ktorom len odhaľujú tvar, ktorý bol v materiáli (kameni 

alebo dreve) už imanentne prítomný ešte pred samotným začiatkom procesu 

tvorby.“10 Neštandardná metóda tvorenia textov je vo svojom výsledku napodiv 

poetickejšia, než by sme očakávali, pričom sa zachováva aj citeľný rozdiel, čo je 

nepochybne na prospech experimentu a zároveň jeden z jeho cieľov. Táto metóda 

                                           
8 FERENČUHOVÁ, M. Ohrozený druh, s. 64. 
9 V českej literatúre je to napríklad prípad básnickej tvorby Jaromíra Typlta; prehľad 
a postupnosť hodnotení podáva Pioreckého monografia Česká poézie v postmoderní situaci  
(s. 40–72). Na Slovensku zasa tvorba Zuzany Husárovej, ktorej hodnotenie som podal v štúdii 
Slovenská poézia po postmoderne (k básnickým zbierkam 2012–2014) pre časopis Romboid  
(5-6/2014). 
10 RUŽIČKOVÁ, N. práce & intimita, s. 50–51. 
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zvyšuje čaro náhodného, radosť z mnohoznačnosti a homonymie, ďalej pôsobí ako 

navigátor vpred a zároveň predurčuje, čo môže a nemôže z monolitu textu 

vzniknúť. Vyskúšať sa dajú viaceré spôsoby odoberania, vždy však treba vedieť, 

kedy je ktorej metódy dosť a kedy už začína neproduktívne opakovanie 

a z čitateľského uhla pohľadu nuda. O podobné pokusy vo svetovej literatúre nie 

je núdza už od sedemdesiatych rokov minulého storočia, napr. Ronald Johnson či 

Edwin Morgan, obohacujúco však môže pôsobiť, ak sa zámerne vyberá rodový 

diskurz populárnych časopisov, ktorým sa znásobuje interpretačný potenciál 

výsledných textov o otázky stále populárneho rodového rámca.  

 Z iného aspektu sa s dedičstvom postmoderny vyrovnávajú autori, ktorých 

zaujíma nový poriadok identít, a samozrejme tá vlastná identita. Niekedy je cestou 

štýl „confessional poetry“, čiže poézie osobnej spovede, kde presvedčivosť 

spovede je postavená na neuhýbaní pred nepríjemnými priznaniami či situáciami, 

ukazujúcimi človeka v celej jeho trápnosti, pri chorobe, v stave bezbrannosti  

a škaredosti. Tento úprimný postoj voči sebe samej či sebe samému je základom 

novej perspektívy vnímania, najmä tematizovaním interakcie subjektu 

s cudzokrajným prostredím, návratom do obdobia detstva, či konfrontáciou  

v bizarných situáciách, o ktoré nie je v živote núdza. Spoločným prvkom je 

nepriame vypovedanie tak, aby sa odhalilo, ako sa vytvára identita človeka, alebo, 

presnejšie, identita konkrétneho človeka. Návrat do histórie nie je podobný ako  

u postmodernistov, nejde o kontrafaktuálnu konštrukciu, práve naopak 

o realistický a neironizujúci obraz, ktorým sa ukazujú body na časovej osi vedúce 

až k súčasnosti a k identite človeka a jeho rolí.  

 I keď doteraz boli uvádzané básnické línie, ktoré nadväzovali na 

postmoderné dedičstvo, netvoria najpočetnejšiu skupinu autorov. Pluralita 

postmoderného obdobia nevyzdvihovala, ale ani neproskribovala poézie, ktoré 

zvolili opačnú tendenciu a v postmodernej neistote hľadali a aj našli istoty fyzické 

aj transcendentálne. Sformovala sa početná a dnes pokračujúca duchovná, 

miestami až spirituálna skupina, ktorá napriek spochybneniam pokračuje  

v partnerskom dialógu autor – čitateľ a vice versa. Ide často o poéziu hĺbky, 

niekedy hlbinnej psychológie, kde sa až inštinktívne vníma stav človeka 

v aktuálnom aj fundamentálnom rozmere. Táto línia je prítomná v celej strednej 

Európe a počet jej autorov sa ráta na desiatky: na Slovensku Milan Rúfus, Rudolf 

Jurolek, Erik Jakub Groch, Marián Milčák, Peter Milčák, Joe Palaščák; v Čechách 
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Pavel Kolmačka, Pavel Petr, Tomáš Reichel či Martin J. Stöhr, v Poľsku veľmi 

široký a generačne rozvrstvený prúd autorov počnúc nobelistom Czesłavom 

Miłoszom, až po autorov ako Stefan Jurkowski či Franciszek Nastulczyk.  

 Vznikajú čisté lyrické básnické zbierky, s jednotnou tonalitou, náznakom 

príbehov, niekedy skôr len s dejovými metaforami, kde vystupuje do popredia 

priezračnosť a nenásilné plynutie s dramatickým napätím uzavretým vnútri 

obrazov. Autori do takýchto veršov vkladajú celú svoju bytostnosť, neukrývajúc 

pozitívny terapeutický účinok pri písaní a nepriamu túžbu nájsť k svojim otázkam 

a vyznaniam citlivého poslucháča. Časť autorov tradície sa predstavuje ako 

mnohokrát doteraz ako výborní klasicistickí encyklopedisti, pozorovatelia, ktorí 

dokážu básnicky zaznamenať definíciu konkrétneho aj všeobecného, skutku aj 

zákonitosti, poučne, a pritom bez straty poetickosti. To všetko koncízne, 

v štvorveršiach s presným rytmom a uvoľneným rýmovaním. 

 Aj v rozmedzí tradičných básnických postupov sa dajú nájsť možnosti na 

hľadanie nových spôsobov vyjadrovania. Napríklad využívanie aktualizovaného 

detského aspektu, ktorým sa vytvorí základná tonalita krátkych veršovaných básní 

alebo anekdotických príbehov, postavených na rozprávkovom princípe 

fantastických postáv a zázračného deja. Aspekty dospelého a detského sa 

striedajú, kombinujú alebo nerozlíšiteľne prechádzajú do nerozdeliteľnej fúzie, 

čím vzniká komický až tragický efekt, uskutočnený pritom iba nepatrným 

posunom. Posun od tradičného k aktualizovanému a zároveň od detského 

k problémovému prebieha na rovine témy, a to kontrastom, kde do pôvodne 

veselého nápevu zasahuje krutosť, absurdno a smrť.  

 Väčšina podôb poézie tohto prehľadu mala s postmodernou väčšiu či menšiu 

súvislosť, nech už je to povzbudivá atmosféra k fúziám a transmediálnemu 

synkretizmu, alebo umlčiavanie tých, ktorí sa príliš úzkostlivo držali homogénnej 

čistoty a tradície. Pritom aj napriek absencii čohosi, čo literárna kritika pochybne 

volá „vývinová hodnota“ a očakáva pritom novosť a invenciu každým dielom, 

vznikajú kvalitné knihy. Po opadnutí módnej vlny sa práve tieto knihy ukazujú 

ako nadčasové, niekto by povedal, aj večné.  
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Summary 
The paper focuses on a new period of time in poetry that started with the new millenium. It is an 
era after postmodernism that is both a name for the decade of 1990s and a name for a poetic 
program of numerous groups of artists. Poets after postmodernism are still affected by the main 
poetic features (writing metatexts, experiments, irony, exclusivity etc.) yet they try to adjust to  
a new situation of civilization after 2000. Among the transitions are tendencies to write in  
a more open way, showing affection and personal care for universal values; involvement in 
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social questions, speaking on behalf of a larger number of voices, preference of unity to 
fragments. The changes are usually done by a generation of experienced authors while younger 
generations absorb and build on legacy of postmodernism.  
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Mravní étos v básnické tvorě Iriny Ratušinské 
 

Ivana Ryčlová 
 

A moral ethos in the poetry of I. Ratushinskaya 
 
Abstract: The article aims to give an insight into the poetic writings of Irina Ratushinskaya, the 
youngest woman to have been imprisoned in an Soviet labor camp. She was released on October 
1986, on the eve of the summit in Reykjavik between Ronald Reagan and Mikhail Gorbachev. 
While imprisoned, Ratushynskaya continued to write poetry. Her previous works usually 
centreted on Christian theology. Her new works, that were written in prison, expressed not only 
love to God, but also human rights, liberty, freedom. 
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Krása je symbolem, pravdy jmenuje se kniha rozhovorů, přednášek, scénářů  

a jiných textů Andreje Tarkovského.1 O otázce pravdy a krásy v umění se 

diskutuje často. Čteme-li literaturu, jejíž vznik byl inspirován lágrovou zkušeností, 

jsme zpravidla konfrontováni s kategoriemi, jež mají ke kráse daleko. Nalézáme 

v nich však hodnoty, svědčící o velké vnitřní síle a nezlomnosti lidského ducha. 

V následujícím příspěvku se pokusíme proniknout do vězeňské a lágrové poezie 

nejmladší politické vězeňkyně poststalinského období - básnířky Iriny Ratušinské. 

I když je Ratušinská převážně zmiňována v politických souvislostech (čtenářem 

její poezie byl americký prezident Ronald Reagan a básnířčino propuštění bylo 

podmínkou uskutečnění reykjavického summitu s Michailem Gorbačovem), její 

tvorba, naplněná nadčasovými mravními hodnotami, je, domnívám se, v dnešní 

době velmi inspirativní. 

 

1. Lágr za apolitické básně  
 Impulzem ke zniku příspěvku bylo první kompletní vydání poezie Iriny 

Ratušinské (*1954), o něž se postaralo na počátku roku 2012 nakladatelství 

БастианBooks. Jde o první sbírku básnířčiny poezie, která vyšla v Rusku,2 

                                           
1 TARKOVSKIJ, A. Krása je symbolem pravdy.  
2 V roce 1993 vyšla v básnířčině rodném Kyjevě.  
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ačkoliv v zahraničí jich v cizojazyčných překladech byla opublikována celá řada. 

Irina Ratušinská je významnou představitelkou ruského disentu období končící 

vlády sovětské totalitní moci, později ruské literární emigrace. 3 Sbírka nazvaná 

prostě Básně (Стихотворения) představuje autorčinu poezii od raných veršů 

dochovaných navzdory domovním prohlídkám – později přesunům a stěhováním – 

až po básně současné. Zahrnuje básnické cykly Dochované rané verše 

(Уцелевшие ранние стихи), Předtucha (Предчувствие), Před etapou (Перед 

этапом), Mimo limit (Вне лимита), Země zádumčivých nádraží (Страна 

задумчивых вокзалов), Dopis domů (Письмо домой), Ptačí témata (Птичьи 

темы), Vítr ve městě (Ветер в городе), z nichž některé byly v předchozích letech 

publikovány jako samostatné sbírky nebo vyšly časopisecky. I když byla 

Ratušinská den před dovršením svých devětadvacátých narozenin, 3. března 

1983,4 odsouzena za „produkci a distribuci antisovětské poezie“ k sedmi letům 

pracovního tábora se zostřeným režimem a k pěti letům vyhnanství na Sibiři, 

obsah básní, které se staly předmětem obvinění, byl apolitický. Později své zatčení 

komentovala následovně: „Obsah mých básní sotva hrál roli: nepsala jsem  

a nepíšu básně na politická témata. Ale verše o Bohu a o vlasti KGB stejně 

pokládalo za politické. Snažili se rozšířit politiku na všechny oblasti lidského 

myšlení. Myslím, že hlavním důvodem mého zatčení bylo narušení státního 

monopolu na informace: naprostá svoboda samizdatu. Literatura mimo státní 

cenzuru. Samozřejmě v KGB nemohli tušit, že z politické zóny pošlu do 

samizdatu ještě tři básnické sbírky. /…/ Chtěli po mně, abych se zřekla svých 

názorů včetně pravoslavné víry, která byla v mých básních vyjádřena."3  

 V říjnu 1986 byla Irina Ratušinská na zvláštní příkaz Andreje Gromyka  

v předvečer reykjavického summitu Michaila Gorbačova s Ronaldem Reaganem 

předčasně propuštěna. Irina Ratušinská prošla lágrovým peklem, aniž se 

zpronevěřila svým mravním zásadám.4 Mnozí, jak známo, fyzická strádání 

                                           
3 Od roku 1998 žije zase v Rusku. 
4 Vzpomínky na pobyt v pracovní kolonii v letech 1983-1986 zachytila v autobiografické knize 
Šedá je barva naděje (Серый-цвет надежды) 
3 RYČLOVÁ, I. Hlas Iriny Ratušinské stále zní. Kontexty: časopis o kultuře a společnosti. 2012, 
č. 4, s. 47. 
4 Čtenář jejích lágrových vzpomínek zachycených v knize Šedá je barva naděje se zdráhá uvěřit, 
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nevydrželi a stali se za drobné výhody, jež činily lágrovou existenci o něco 

snesitelnější, přisluhovači zla – donášeli či jinak spolupracovali s režimem. Na 

otázku, odkud čerpala vnitřní sílu a odhodlání nenechat se, i kdyby to mělo stát 

třeba život, zlomit, zda neměla ve svých sotva devětadvaceti letech touhu žít, 

odpovídá básnířka pokaždé stejně: „Žít se mi chtělo. Ale žít a ztratit duši – to je 

horší než umřít. Na duši je ve všech dobách jen jeden a tentýž kupec. Viděla jsem 

zlomené, bylo to strašné. Odkud jsem brala sílu? Prosila jsem o ni Boha. A cítila 

jsem jeho podporu. Bylo to, jako kdyby Jeho ruka ležela na mém rameni.“5    

 Jak bylo řečeno, zvěrstva komunistického ženského pracovního tábora Irinu 

Ratušinskou nezlomila – naopak i zde, za šicím strojem, tajně tvořila, tajně si 

zapisovala na kousky papíru své verše, tajně se je učila nazpaměť a papírky  

s poznámkami vzápětí ničila, aby jí nemohly být při každodenně probíhajících 

osobních prohlídkách zabaveny. Ukrývala jen několik exemplářů neustále se 

rozrůstajícího seznamu básní, podle nějž si po částech systematicky verše 

opakovala. Když dospěla ke konci, začínala znovu… I přes nejpřísnější opatření se 

jí však za pomoci dozorců, spoluvězňů a eskorty na etapách dařilo tajně vynášet 

své verše na svobodu. Její muž a přátelé z nich pro samizdat sestavovali sborníky, 

které kromě toho, že byly rozšiřovány a opisovány doma, vycházely na Západě. 

Básně, které v době autorčina věznění doputovaly za oceán a vyšly roku 1984 

v útlém svazku ve Spojených státech amerických pod názvem Стихи,6 doprovodil 

vstupním slovem Josif Brodskij. Napsal: „Odsouzení básníka je zločinem, nejen 

zločinem jako trestným činem, ale je především zločinem antropologickým, neboť 

je zločinem spáchaným proti jazyku, proti tomu, čím se člověk odlišuje od zvířete. 

Na konci druhého tisíciletí po narození Krista odsouzení osmadvacetileté ženy za 

tvorbu a rozšiřování básní působí dojmem divokého neandrtálského křiku – 

přesněji řečeno, svědčí o stupni zezvířečtění dosaženého prvním socialistickým 

státem na světě.“ 7  

                                           
že nelidské, dalo by se říci, středověké podmínky věznění, dokázal organismus křehké básnířky 
přežít. 
5 RYČLOVÁ, I. Hlas Iriny Ratušinské stále zní. Kontexty: časopis o kultuře a společnosti. 2012, 
č. 4, s. 43. ISSN 1803-6988. 
6 Sbírka byla vydána v ruštině, angličtině a francouzštině. 
7 Dostupné z: http://www.razlib.ru/istorija/m_ja_geller/p143.php 
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 Přestože je Ratušinská literární kritikou ve své vlasti řazena do proudu 

současné ruské duchovní poezie (společně s C. Averincevem, O. Nikolajevovou či 

N. Gorbaněvskou, svojí někdejší spoluvězeňkyní v politické Malé zóně), dovolím 

si vyslovit názor, že se nejedná o „klasickou duchovní poezii“ zatíženou 

křesťanskými symboly. Mám na mysli především tu část básnířčiny tvorby, která 

souvisí s jejím pobytem ve vyšetřovací vazbě a následných vězněním v Malé zóně 

(Mordvie), kam byly posílány politické vězeňkyně, jež byly považovány za 

obzvlášť nepřizpůsobivé. V nelidských podmínkách ženského pracovního tábora 

byla Ratušinské zdrojem mravní převahy nad přisluhovači režimu víra v Boha. 10 

Nadhled nad bytím na tomto světě, to, že pevně ukotvena ve víře nelpěla na 

existenci svého fyzického těla, jí i v podmínkách lágru dávaly, jak se sama 

mnohokrát vyjádřila, pocit svobody: „Už když mě zatkli, věděla, jsem, jak 

nebezpečné je nechat se zlomit...“ 10 

 

2. Svobodné a hravé verše jako reakce na nesvobodu  
 Potřeba svobody jako elementární životní substance je intenzivně cítit už 

z básnířčiny rané studentské tvorby. Viz báseň Píseň kočky, která se jen tak 

prochází (Песня кошки, которая гуляет сама по себе, Oděsa, 1971); hravé 

verše v sobě ukrývají hlavní rysy autorčiny osobnosti, a to – být svobodnou 

bytostí. Kočka, kterou už staří Římané považovali za symbol svobody  

a nezávislosti, zde symbolizuje básnířčino ego: 

            

   /…/ 

От злых и ласковых я уйду,  

И будет дождь, как теперь. 

Я знаю людей - и я не войду  

В раскрытую ими дверь. 

 

Они погладить меня захотят, 

Позволят ходить по коврам,  

А если утопят моих котят -  

То мне же желая добра. 

 

И снова будет чья-то вина 
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Лежать на моей судьбе.  

Но я по крышам уйду одна -  

Опять сама по себе. 8 

 

Zvířecí motivy používá Ratušinská velmi často, jsou pro její básnickou tvorbu 

příznačné.  

 Po zatčení a během pobytu v lágru jimi personifikuje pocity, jako jsou 

úzkost, stesk, osamění, nejistota z toho, co ji čeká. Tento rys vystupuje velmi 

zřetelně z faktury básně bez názvu (napsáno v srpnu 1982 ve vězení KGB), kterou 

později vložila do lágrové prózy Šedá je barva naděje:  

 

Moя тоска – домашняя зверюшка:                     Můj stesk je malé domácí zvířátko: 

Она тиха и знает слово "брысь".                         Je tiché a ví, co je to: „Kli ď se!“ 

Ей мало надо – почесать за ушком,               Stačí mu málo – dát sladké cukrátko, 

Скормить конфетку и шепнуть: "Держись!"   Pohladit a pak zašeptat: „Drž se!“ 

Она меня за горло не хватает                                    Nekouše ani hrdlo nesvírá mi 

И никогда не лезет при чужих.                                    A nikdy nevylézá před hosty. 

Минутной стрелки песенка простая                  Hodinové ručičky písnička prostá 

Ее утешит и заворожит.                                       Je mu lékem na všechny bolesti. 

Она ко мне залезет на колени,                      Ráno přichází schoulit se na můj klín, 

По-детски ткнется носом и уснет.                      Čumáček zavrtá, chvíli si pohoví 

А на мою тетрадь отбросит тени                    A na můj stařičký notes vrhá stín    

Бессмысленный железный переплет.                          Nesmyslné železné mřížoví.   

И только ночью, словно мышь в соломе,         A jenom v noci, jako myška v slámě, 

Она завозится – и в полусне                                 Dětsky zachumlá se – a v polosně 

Тихонько заскулит о теплом доме,                  Tichounce zateskní po teplém domě, 

Который ты еще построишь мне. 9                  Který jedenkrát postaviš pro mě. 10 

 

 Jakkoli může mít totalitní systém nadvládu nad člověkem, vůči přírodě 

                                           
8 Dostupné z: http://www.nsad.ru/articles/irina-ratushinskaya 
9 РАТУШИНСКАЯ, И. Стихи., с. 127.  
10 RATUŠINSKÁ, I. Šedá je barva naděje, s. 25. 
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zůstává bezmocný. Zákony přírody stojí nad zákony lidské společnosti. To, že 

příroda a její nezávislý svět zůstávají nezměněny bez ohledu na zlo, kterým jsou 

obklopeny, zachytil ve své lágrové poezii psané v letech 1937–1956 už Varlam 

Šalamov. I další tvůrce, odsouzený v roce 1966 za svobodné slovo a svobodné 

myšlení, Julij Daniel, má ve své lágrové poezii i korespondenci nápadně mnoho 

pasáží věnovaných věcem tak prostým, jako je třeba hra kotěte, běhajícího  

a skákajícího po baráku sem tam ve snaze dohonit pingpongový míček či 

přeskakujícího z jednoho kavalce na druhý po hlavách nic netušících spáčů.  

 Tyto pasáže, v nichž každičký detail hraje svoji roli a obraz ožívá před 

očima, bychom v Danielově lágrové korespondenci nazvali nejspíše lyrickými 

vsuvkami: „…Skáče na něj čtyřmi tlapkami najednou, míček uskakuje, kotě – na 

bok, na druhou stranu, nahrbí hřbet, ocas do otazníku. Pak dělá jakoby nic… Pět 

dědků, z nichž každému je nejmíň sto let, rozpustilo vrásky, usmívají se…“11 

Kočičí hra jako by byla aspoň na okamžik momentem nespoutané svobody 

v kafkovském lágrovém světě. Občas se v některém Danielově dopise objeví 

výkřik, v němž je i pod rouškou humoru znát, jak moc se cítí opuštěný, občas  

i přes přísnou autocenzuru proklouzne, že ne každému se v lágru podaří humorem 

udržet zdravý rozum. Občas si také sebeironicky povzdechne, že se musel stát  

z prozaika básníkem, neboť verše si lze na rozdíl od prózy neustálým opakováním 

nad šicím strojem zapamatovat… Stejným způsobem vznikala, jak bylo již 

zmíněno, také poezie Iriny Ratušinské.  

 

3. Inspirace Švarcovými alegoriemi  
 Jevgenij Švarc proslul ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století 

scénickými pohádkami, v nichž v období těžkého stalinského despotismu 

vyjadřoval svobodomyslný postoj alegorickým jazykem. Pohádka jako žánr mu 

umožňovala nepřímé vyjádření o realitě. Inspirována lidovou fantazií dovolovala 

autorovi reagovat na dobovou problematiku, vyslovit se k naléhavým tématům. 

Smyšlený svět plný kouzel a půvabu byl však naplněn současností.  

                                           
13 ДАНИЕЛЬ Ю. «Я все сбиваюсь на литературу...». 
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 Lze se domnívat, že pocity člověka žijícího ve světě, v němž jsou hodnoty  

a lidská srdce deformovaná mnohaletou tyranií, vyjádřené Švarc ve své scénické 

pohádce Drak (Дракон, 1942), zažívala mladá básnířka ve vyšetřovací cele KGB 

(září 1982 – březen 1983). Motiv draka v nejrůznějších variantách velmi 

intenzívně prostupuje básněmi, jež v tomto období vytvořila. Není to však jen drak 

jako symbol zla, tak jak ho známe z pohádek a ze Švarcovy stejnojmenné scénické 

alegorie. Motiv draka prodělal v poezii Ratušinské dramatický vývoj. Obecně lze 

říci, že je symbolem režimu, zla. Během zrání osobnosti se však autorský postoj 

k pohádkové obludě symbolizující totalitní režim, nesvobodu adekvátně mění. 

V sedmdesátých letech je drak (totalitní režim) monstrem, z něhož má básnířka 

podvědomou, dětsky neovladatelnou hrůzu. Tomuto cíli slouží i výrazovými 

prostředky, jimiž navozuje dojem dětské poezie. Jako příklad uveďme čtyřverší 

z básně Sentimentální romance (Сентиментальный романс) napsané roku 1976 

v Oděse:  

 

/.../ 

У подъeмного моста заржавел ворот 

И давно веселых песен не поют. 

Дон Алонсо, надо мной сомкнулся город – 

И драконы в этом городе живут. 12 

/…/ 

 

 Zlom v pohledu na „draka“ nastává po autorčině zatčení. V básni Poslední 

drak (Последний дракон), kterou Ratušinská napsala v kyjevské cele KGB 

v listopadu 1982, vystupuje drak starý a unavený. Dětský pohled plný strachu ze 

síly pohádkového netvora je nahrazen despektem, přesněji řečeno laskavým 

soucitem vyjadřujícím mravní převahu nad pohádkovým drakem, symbolem 

režimu. Úvodní verše básně evokují atmosféru Krále na náměstí (Король на 

площади, 1906) z Blokových lyrických dramat. Drak je unavený a budí soucit. Je 

na konci svých sil: 

   /.../ 

                                           
12 Dostupné z: http://dragons-nest.ru/socrovischa/dragon_poems/ratushinskaya_dragon.php 
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Я так устал: затекают лапы 

И сердце бьется в худые ребра. 

Да, я еще выдыхаю пламя, 

Но это трудно. И кашель душит. 

/…/ 13 

 

 Společenské zlo je pak v poezii Iriny Ratušinské reflektováno nadále již jen 

jako něco, čeho se není třeba bát. Naopak – je třeba zaujmout empatický postoj. 

Shovívavý, mohli bychom říci soucitný postoj k draku-režimu i jeho nebohým 

přisluhovačům, ať už jsou to dozorci či vyšetřovatelé, je pro básnířku signifikantní 

a nemění se ani poté, co je odsouzena a z vězení KGB odvezena do Malé zóny. 

Z výšin své mravní převahy, zaštítěna Bohem („...a boží ruka na mém rameni..“) 14 

k nim shlíží a necítí nic nežli soucit. Když ji fyzické útrapy, mučení hladem  

a zimou dostanou na pokraj smrti, přeje si, aby byl všemu brzo konec. Je těžké 

vracet (jako už tolikrát) hladovkami vysílené, zimou zbědované tělo 

z předsmrtných mrákot zpátky do života. Verše zachycující stav mysli, toužící 

odevzdat tělo smrti jsou bez patosu, velmi civilní: 

 

    /…/ 

   Не пора ли, Отец,  

  От чужих берегов – к себе? 

  /…/ 

 Сколько раз умирать, пока Ты не скажешь „ да“? 

 Не пора ли обратно, 

 Мы выплатили долги –  

 За себя, а потом еще за других. 

 Мы стократно преданы, все исполнено – что еще? 

 Под какую лавину еще подставить плечо? 

 / …/ 15 

                                           
13 РАТУШИНСКАЯ, И. Стихи, с. 127.  
14 Báseň bez názvu napsaná v prosinci 1982 ve vězení KGB. Dtto, s. 151.  
15 Báseň bez názvu napsaná v prosinci 1982 ve vězení KGB. Dtto, s. 247.  
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Po propuštění v rozhovorech na otázku, zda necítila k těm, kteří ji trýznili, zášť, 

Ratušinská mnohokrát odpověděla, že žádnou zášť necítila – jen soucit.  

 

Závěr 
 Básnická tvorba Iriny Ratušinské – jak raná, tak vězeňská, lágrová i současná 

– je spjata s intenzívním prožitkem svobody jako základní životní substance. 

Básnířka tvoří z prožitého. Avšak i tam, kde podává svědectví o vyšinuté ideologii 

a jejím prosazování vyšinutými prostředky, používá jemnou básnickou kresbu. 

Vnitřní klid a místy až dětská hravost, jimiž dýchá poezie Iriny Ratušinské, ostře 

kontrastují s básnířčiným nelehkým osudem.  
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Summary 
Ratushinskaya went through hell in Soviet labor camp without compromise, and without 
breaking her moral principle. Her response to where she developed the base of her spiritual 
power was always the same: „I wanted to live. But to live and to lose a soul – it is worse than 
dying. /.../ I saw broken people, it was terrible. Where did I get the power from? I asked God.  
I felt his support. It was as to to feel his hand lying on my arm.“ Even though literary criticism 
of her homeland considers Ratushinskaya to be part of the current modern russian spiritual wave 
of poetry (together with C. Averincev, O. Nikolayeva or N. Gorbanevskaya, her former fellow 
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prisoner in the political Small zone), her poetry is not „classical spiritual poetry“ full of christian 
symbols. Poetry of Irina Ratushinskaya – her earlier works, her work from prison, concentration 
camp or current – express freedom as the fundamental substance of life. Her poetry reflects what 
she went through in her own experience. However even though she perceived totalitarianism as 
a deranged ideology, she still uses gentle poetical depiction. The inner peace and sometimes 
even childlike playfulness, of Irina Ratushinskaya poetry, are in stark contrast to poetess´s tough 
destiny. 
 
PhDr. Ivana Ryclova, Ph.D. specializes in Russian literature, theatre and art, especially in the 
20th centuries. Her research focuses mainly on history of totalitarien system in Russia. She 
works for Centre for Studiing Culture and Democracy; translated into Czech memories of many 
Russian political prisoners, e.g. Ratushinskaya's book Grey Is the Color of Hope. Ivana 
Ryclova publishes mainly in trade journals such as the Kontexty. Relevant titles: Russian 
Dilemma (2006), Between the Hammer and the Anvil (2012). 
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„Z ruchu podj ąć moment wieczny” – hermeneutyczne 
wyzwanie. Interpretacja wiersza Czesława 

Miłosza Notatnik: brzegi Lemanu 
 

Marek Bernacki 
 

„Taking the eternal moment from the motion” („Z ruchu podjąć moment 
wieczny") – a hermeneutical challenge. Interpretation of the poem Notebook: 

banks of the Leman Lake (Notatnik: brzegi Lemanu) by Czesław Miłosz 
 
Abstract: The subject of the article is the analysis of Notebook: banks of the Leman Lake 
(Notatnik: brzegi Lemanu), a poem written by Czesław Miłosz, the Polish Nobel Prize winner, 
in 1953. The author tries a hermeneutic interpretation of this important text. Invoking Martin 
Heidegger and H.G. Gadamer’s philosophy, Bernacki proves that it is a breakthrough work, 
that influenced Milosz’s philosophical views and contributed to creating by him the idea of 
poetical epiphany, apokatastasis and soteriology. According to Miłosz, the main task of poetry 
should be saving things, people and experiences from passing away and forgetting. 
 
Keywords: C. Miłosz’s poetry –– philosophical hermeneutics of M. Heidegger, H.G. Gadamer, 
J. Patočka – poetical epiphany – apokatastasis – idea of a poetical soteriology. 
 
Contact: University of Bielsko-Biała, Faculty of Humanities and Social Science, Department of 
Polish Literature and Culture; e-mail: marber2@poczta.onet.pl; mbernacki@ath.bielsko.pl 

 

Napisany w 1953 roku, w szwajcarskiej miejscowości Bon nad Jeziorem 

Genewskim, Notatnik: brzegi Lemanu – to jeden z najważniejszych, wręcz 

przełomowych utworów w poetyckim dorobku Czesława Miłosza1. Dla polskiego 

czytelnika rozpoznawalne są występujące w tym wierszu aluzje do liryki 

lozańskiej Adama Mickiewicza – cyklu brulionowych utworów napisanych przez 

romantycznego wieszcza na przełomie 1839 i 1840 roku, które 

zrewolucjonizowały XIX-wieczną poezję, nadając jej wymiar nowoczesny. Ale 

wiersz Miłosza ma wymiar uniwersalny, wykracza daleko poza dialog z wielkim 

poprzednikiem. Notatnik, czytany uważnie, staje się świadectwem 

światopoglądowego zwrotu przyszłego noblisty, a jednocześnie 

                                           
1 MIŁOSZ, Cz. Notatnik: brzegi Lemanu, [w:] tenże, Wiersze tom 2, Kraków 2002, s. 162–163. 
(Cytowany wiersz przez długie lata znany był pt. Notatnik: Bon nad Lemanem – przyp. M.B.) 
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odzwierciedleniem wewnętrznych rozterek i antynomii poety, które stanowią 

charakterystyczną cechę jego najważniejszych wierszy2. 

 W wierszu istotna jest kontrapunktowa kompozycja: fragmenty opisowe  

o wymowie realistyczno-epifanicznej przeplatają się z fragmentami refleksyjnymi 

o charakterze katastroficzno-apokaliptycznym3. W pierwszej zwrotce typowy opis 

otwiera perspektywę patrzenia „ja” lirycznego: 

 

„Buki czerwone, topole świecące 

i strome świerki za mgłą października. 

W dolinie dymi jezioro. Już śnieg 

Leży na grzbietach gór po drugiej stronie” 

 

 W zacytowanym fragmencie doznania zmysłowe, tak charakterystyczne dla 

poezji Miłosza z lat 70., 80. i 90. XX wieku, tworzą poetycki obraz jesiennego 

pejzażu przedstawionego techniką impresjonistyczną, która polega na kolażowym 

zestawieniu sekwencji obrazów jako pochodnej aktów patrzenia podmiotu 

wiersza4. W konstruowanie sytuacji lirycznej zaangażowany jest przede 

wszystkim zmysł wzroku: osoba patrząca wydobywa z dookolnej rzeczywistości 

                                           
2 Warto w tym miejscu przytoczyć wyznanie Aleksandra Fiuta, monografisty Miłosza: „Podczas 
lektury dzieła naprawdę wybitnego wystarczy czasami długo porozmyślać nad jednym zdaniem. 
Tą frazą w poezji Czesława Miłosza było dla mnie od początku pytanie, zawarte w zakończeniu 
wiersza Notatnik: Brzegi Lemanu: „Godzisz się, co jest, / Niszczyć i z ruchu podjąć moment 
wieczny / Jak blask na wodach czarnej rzeki?”. Namysł nad tym zdaniem doprowadził 
stopniowo do powstania książki, która sens pytania, a ściślej mówiąc – zawartej w nim 
kluczowej formuły: „moment wieczny” – próbowała na wiele sposobów rozjaśnić, 
skomentować i przybliżyć” (zob. FIUT, A. Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, s. 5, 
podkreślenie moje – M.B.). 
3 Marian Stala, analizując wiersz Miłosza w perspektywie „fenomenologii widzenia”, pisze  
o „konstrukcyjnej dwutorowości (zderzeniu obrazu i refleksji)”, która: „zostaje zwielokrotniona 
poprzez jej powtórzenie na terenie każdej ze strof. Wszystkie one rozpoczynają się odwołaniem 
do widzialności (czy szerzej: sensualności) świata, kończą abstrakcyjnymi formułami, 
dotyczącymi nie zmysłowego doświadczenia realności, lecz myślenia o niej” (zob. STALA, M. 
Brzegi Lemanu, [w:] Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, s. 405). 
4 Techniką jukstapozycji Miłosz posługiwał się wcześniej, czego przykładem jest m.in. głośny 
wiersz Piosenka o końcu świata napisany w okresie okupacji hitlerowskiej – przyp. M.B. 
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gatunki drzew, rozpoznając ich kolory; dostrzega śnieg pokrywający alpejskie 

szczyty, wyłaniające się na horyzoncie, i kontempluje mgłę, unoszącą się nad taflą 

ogromnego jeziora.  

 Na początku drugiej zwrotki powtórzony został podobny zabieg poetycki: 

 

„Jabłecznik pachnie z beczek. Proboszcz miesza 

Wapno łopatą przed budynkiem szkoły. 

Mój syn tam biegnie ścieżką. Chłopcy niosą 

Worki zebranych na zboczu kasztanów”. 

 

 W tym lirycznym obrazie wrażeniom wizualnym (obserwacja biegnącego 

ścieżką syna oraz chłopców zbierających kasztany do worków) towarzyszą równie 

intensywne doznania zapachowe (woń wina dojrzewającego w drewnianych 

beczkach) i akustyczne (podmiot wiersza rejestruje dźwięk powstały na skutek 

mieszania łopatą wapna przez jakiegoś anonimowego człowieka). 

 Co charakterystyczne, w obu przytoczonych fragmentach opis, który 

powinien być wyrazem wewnętrznego uspokojenia osoby patrzącej i znakiem 

sielankowego ładu obiektywnie istniejącego świata, zakwestionowany zostaje 

przez podmiot liryczny niemal natychmiast, o czym świadczy wymowa 

wypowiedzi o charakterze retoryczno-refleksyjnym. W pierwszej zwrotce „ja” 

liryczne snuje filozoficzny namysł nad istotą światła jako podstawowego 

pierwiastka ontologicznego, do którego sprowadzone zostają wszystkie elementy 

rzeczywistości ulegającej nieustannemu rozpadowi, trwającej permanentnie 

entropii. Podmiot wiersza, przystając na taką perspektywę oglądu rzeczy, w tym 

na ograniczenia epistemologiczne człowieka („I umiejętność żadna ani dar / 

Sięgnąć nie mogą poza to, co jest”), podważa poniekąd funkcję „niepotrzebnej” 

pamięci, która w obliczu przemijania wszystkiego „traci siłę”; ergo: ludzka 

pamięć nie może być jedynym skutecznym narzędziem powstrzymywania 

wydarzającego się nieustannie rozpadu i przemijania wszystkiego…  

 Podobnie dzieje się w zwrotce drugiej, w której apokaliptyczny ton przynosi, 

wpisany w strukturę wypowiedzi poetyckiej, cytat z Psalmu 137: „Jeśli zapomnę 
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ciebie, Jeruzalem, / Niech (…) uschnie mi prawica”5. Zaraz po tych słowach pojawia 

się katastroficzna wizja powtarzających się upadków i powtórnych narodzin świata, 

która przypomina starożytną koncepcję cyklicznego „wielkiego powrotu 

przeciwstawianą judeochrześcijańskiej linearnej koncepcji czasu: 

 

„Podziemne drżenie wstrząsa tym, co jest, 

Pękają góry i łamią się lasy. 

Przez to, co było, i przez to, co będzie 

Dotknięte, pada w popiół to, co jest. 

Czysty, gwałtowny wre na nowo świat 

I nie ustaje pamięć ni dążenie”. 

 

 Najważniejsza dla ideowej wymowy analizowanego wiersza jest ostatnia, 

trzecia zwrotka. To w niej w sposób najbardziej wymowny dochodzi do głosu 

podmiot liryczny, będący porte parole samego autora. Miłosz w gwałtowny 

sposób rozlicza się z sentymentalnym, uładzonym postrzeganiem świata, którego 

symbolem są „krajobrazy / łagodnym ciepłem serca nam karmiące”. Poeta ocenia 

nostalgiczno-melancholijny sposób postrzegania świata jako infantylny  

i niebezpieczny, prowadzący do uśpienia czujności człowieka bardzo chcącego 

dostrzegać w świecie ład i harmonię, ale żyjącego przecież w nurcie heraklitejskiej 

rzeki czasu. Wiersz kończy się dramatycznym monologiem wewnętrznym oraz 

retoryczną puentą o dalekosiężnym znaczeniu światopoglądowym: 

 
„A kto w tym, co jest, 

Znajduje spokój, ład i moment wieczny, 

Mija bez śladu. Godzisz się, co jest, 

                                           
5 Można to odczytać jako autobiograficzną aluzję do utraconego przez poetę Wilna, miasta jego 
młodości, nazywanego przez społeczność żydowską „Jerozolimą Północy”. Można też odwołać 
się do uniwersalnego toposu wygnania i obiegowego motywu „Żyda Wiecznego Tułacza” – 
przypominają one o tym, iż człowiek nigdy i nigdzie nie jest u siebie, że jest egzystencjalnym 
banitą. Jak zauważa Stala: „Ja widząc wspomniane już czynności odpowiada słowami pieśni 
wygnańców, dla których każda przestrzeń jest tylko przypomnieniem przestrzeni utraconej” 
(STALA, M. Brzegi Lemanu…, s. 413). 
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Niszczyć i z ruchu podjąć moment wieczny 

Jak blask na wodach czarnej rzeki? Tak”. 

 

 Przedstawiony powyżej, heglowski sposób prowadzenia poetyckiego 

dyskursu (teza, antyteza, synteza), który w na początku lat 50. XX wieku był 

Miłoszowi bliski poprzez zażyłą znajomość i wymianę myśli z filozofem 

Tadeuszem Juliuszem Krońskim, nawiązuje pośrednio także do Heideggerowskiej 

hermeneutyki egzystencjalnej, w której ludzkie, świadome siebie bycie (Dasein) 

musi się skonfrontować z bolesną prawdą o tym, że wiecznotrwałego bytu nie ma, 

a egzystencja nieustannie poprzedza esencję…6  

 Jeżeli przyjąć perspektywę Heideggerowską, to hermeneutyka ma sens 

onto-epistemologiczny. Jest sposobem egzystowania Dasein, czyli świadomego 

człowieczego „ja”, istniejącego dzięki wysiłkowi interpretowania tego-co-się-

przydarza (tego-w-czym-się-istnieje i do-czego-się-zmierza). Innymi słowy, teksty 

które interpretujemy (a wydarzenia mają charakter tekstowy, są bowiem 

egzystencjalnymi narracjami), pomagają żyć świadomie i zdolne są uchwycić 

prawdę o istocie naszej egzystencji zanurzonej w nurcie czasu.  

 Jak widać, Czesław Miłosz na początku lat 50. XX wieku na własny użytek 

odkrył, że język poetycki może stanowić centralny problem dwudziestowiecznej 

hermeneutyki filozoficznej. Polski poeta podążał śladem Martina Heideggera, który 

w rozprawie Sein und Zeit za główny problem filozofowania uznał rozumienie jako 

„bycie-w-świecie-jestestwa”7. Według niemieckiego filozofa, który powrócił do 

starej greckiej definicji człowieka jako istoty mówiącej (zoon logon echon), jesteśmy 

istotami rozumiejącymi poprzez język (Dasein) i w mowie formułujemy, odkrywany 

wciąż na nowo, sens naszego jestestwa. W rozprawie zatytułowanej Istota języka 

                                           
6 Jan Błoński zwraca uwagę na swoisty pointylizm ontologiczny charakterystyczny dla 
poetyckiej strategii Miłosza: „Tylko przez to, co jednorazowe sięgamy bytu: cóż innego znaczy 
formuła: „z ruchu podjąć moment wieczny”? (Notatnik: Bon nad Lemanem). I właśnie dotarcie 
do bytowej jednorazowości wywołuje poetycką epifanię […] Miłosz nie kocha duszy świata, 
ale jego skórę” (zob. BŁOŃSKI, J. Epifanie Miłosza, [w:] Poznawanie Miłosza…, s. 213–214 - 
podkreślenie moje, M.B.). 
7 Powinowactwom poezji Czesława Miłosza i filozofii Martina Heideggera poświęcona jest 
książka Krzysztofa ZAJASA. Miłosz i filozofia, – przyp. M.B. 
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Martin Heidegger opisywał dwie możliwe postawy człowieka wobec świata: 

techniczną (kwantytatywną) i hermeneutyczną (rozumiejącą). Pierwsza z nich, która 

dominuje w okresie nowoczesności i postępującego rozwoju cywilizacyjnego, 

przejawia się w opresyjnym stosunku wobec bytu8. Jest bliska po-kartezjańskiej 

filozofii świadomości, której kulminacją była koncepcja tzw. redukcji 

fenomenologicznej podmiotu (epoché) Edmunda Husserla. Czeski filozof Jan 

Patočka uznał to za błąd ontologiczny. Krytycznie odniósł się do utopijnego 

założenia, głoszącego, iż poprzez redukcję fenomenologiczną można „zawiesić” 

nasze (pre)sądy o świecie i dotrzeć do „czystej”, nienaznaczonej piętnem 

podmiotowego poznania, istoty rzeczy (eidos)9. Patočka, powołując się na myśl 

Heideggera, wykazał, że bycie (nasze podmiotowe „ja”) które projektuje świat, nie 

może być żadną wiarą, przesądem o tym świecie, ale zawsze jest sposobem 

„przytomnego-bycia-w-świecie”. Bez takiej świadomej, projektującej i zarazem auto-

interpretującej się postawy – zatraca się istota człowieka; ergo: redukcja 

transcendentalna oznaczałaby unicestwienie podmiotu poznającego. Innymi słowy, 

Husserlowska koncepcja epoché jest próbą wydobywania „ja” transcendentalnego  

z nurtu bycia i w praktyce oznaczałaby uśmiercenie istoty tego bycia, w której 

człowiek egzystuje w sposób przytomny, samo-świadomy (Dasein) i dynamiczny. 

Pisał Patočka: „Pomimo faktu, że bycie <jest> tylko o tyle, o ile się je rozumie, 

zrozumienie to nie jest ujmowane jako podstawa bycia, nawet nie jako częściowa 

podstawa, lecz odwrotnie: bycie, nieprzekraczalnie pierwotna prawda, otwartość 

pojęte są jako podłoża zrozumienia bycia”10. 

 Także Hans Georg Gadamer, kontynuator hermeneutyki egzystencjalnej 

Martina Heideggera, uważał, że język jako logos stanowi samo centrum ludzkiego 

świata (Lebenswelt). Dla autora Prawdy i metody myśl jest zawsze 

„zadomowiona” w języku, gdyż język poprzedza myślenie; ergo: kartezjańska 

definicja człowieka jako animal rationale – istoty myślącej, sprowadzonej do 

sekwencji „czystych” aktów poznawczych obiektywizujących i 

                                           
8 Zob. JANUSZKIEWICZ, M. Hermeneutyka i język (Martina Heideggera droga do języka), 
[w:] Michał Januszkiewicz, W-koło hermeneutyki literackiej, s. 43. 
9 Zob. PATOČKA, J. Heidegger, przełożył Krzysztof Michalski, [w:] MICHALSKI, K. 
Zrozumieć przemijanie, s. 367–371. 
10 Dttto, s. 369–370. 
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unieruchamiających przedmiot poznania, jest nie do przyjęcia, gdyż spłyca 

dynamiczną istotę człowieka zapośredniczonego o przedmiot aktów poznawczych. 

Według Gadamera, język nie jest zwykłym narzędziem poznania, które człowiek 

wykorzystuje do jakiegoś celu, ale jest samym światem, gdyż rzeczywistość 

ludzka nie ma innego charakteru jak tylko językowy! Język jest zatem wrodzonym 

i naturalnym siedliskiem człowieka, to dzięki niemu istota ludzka jest 

zadomowiona w świecie. Oznacza to, iż dla nas ludzi nie ma żadnego innego 

świata poza światem języka11. Według Gadamera: 

 „Język nie jest zamkniętym obszarem tego, co da się powiedzieć, obok 

którego leżałby obszar niewypowiedzianego. Język jest wszechobejmujący. 

Wszystko, co domniemane, da się zasadniczo powiedzieć. Język jest równie 

uniwersalny jak rozum”12. 

 Należy zauważyć, że teza Hansa-Georga Gadamera bliska jest słynnej 

formule Ludwiga Wittgensteina wypowiedzianej w jego Traktacie logiczno-

filozoficznym: „Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata” (Die 

Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.). 

Czesław Miłosz jako poeta wyciąga podobne wnioski. Chętnie przyjmuje za 

Heideggerem tezę o podstawowej powinności poezji, jako „mowy bycia”. Wiąże 

się to pośrednio także z Heraklitejską wykładnią logosu i przypomnianym przez 

Heideggera starożytnym rozumieniem prawdy jako alethei. Prawda jest czymś 

ukrytym, co dzięki słowom, a zwłaszcza słowom poetyckim, gdyż – jak pisał autor 

Sein und Zeit poeci są „pasterzami bycia” – wychodzi na światło dzienne, 

„wyistacza się”, „od-słaniając” swą skrytość.  

 Aprobatywna odpowiedź Miłosza na postawione w 1953 roku w wierszu 

Notatnik: brzegi Lemanu pytanie: 

„Godzisz się, co jest, 

Niszczyć i z ruchu podjąć moment wieczny 

Jak blask na wodach czarnej rzeki?” 

 

                                           
11 Zob. GADAMER, H.-G. Człowiek i język, przełożył Krzysztof Michalski, [w:] MICHALSKI, 
K. Zrozumieć przemijanie, s. 285–295. 
12 Tamże, s. 293 (podkreślenie – moje M.B.).  
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oznaczała początek długoletniego rozwoju jego twórczości i kształtowania 

światoodczucia poetyckiego. Podstawową rzeczą, z jaką zmagał się od tej chwili 

przyszły noblista, była kwestia czasu jako podstawowej kategorii ludzkiego 

„bycia-w-świecie”. Miłosz powracał do tego zagadnienia wielokrotnie, nie tylko  

w swoich wierszach, ale także w licznych esejach i wywiadach, jakich udzielał  

w kraju i za granicą.  

 Przykładem tej ostatniej formy wypowiedzi może być rozmowa, jaka miała 

miejsce na przełomie 1979 i 1980 roku. Interlokutorką poety była dziennikarka 

Renata Gorczyńska, publikująca swoje teksty na łamach nowojorskiego 

„Dziennika Polskiego” pod pseudonimem Ewa Gorczyńska13. Odpowiadając na 

pytanie dotyczące motywu pamięci historycznej obecnego w Traktacie poetyckim, 

Miłosz stwierdził: „Ale orientacja taka, że człowiek żyje w czasie i musi w jakiś 

sposób zbudować z czasu wartości wieczne czy trwałe, jest mi bliższa. Czas jest 

dany człowiekowi po to, żeby z niego zrobił jakiś użytek. Żeby nie dał się czasowi 

całkowicie porwać, bo wtedy gnije w relatywizmie i w zupełnej płynności, jest 

rozbity. Ten motyw występuje także w moim wierszu Bon nad Lemanem, gdzie 

mówię: <I z ruchu wybrać moment wieczny>”14. 

 Z kolei na pytanie Renaty Gorczyńskiej: „A jak należy rozumieć <Czas 

wyniesiony ponad czas przez czas>”? – Miłosz odpowiedział: „Najpierw jest czas 

biologicznego trwania, potem jest czas historyczny, połączony z pamięcią,  

a potem […] kontakt z Panem Bogiem, uzyskanie jakichś wartości stałych, 

niezmiennych, ale przez to, że się tkwi w czasie. […] To nie odbywa się poza 

czasem. Mniej więcej to samo T.S. Eliot nazywał „redeemed time” – „czasem 

odkupionym”. Mnie zawsze fascynował czas i zresztą cytuję Simone Weil, jej 

zafascynowanie czasem. Bo czas to jedyny załóg nieśmiertelności, załóg specyfiki 

człowieka w porównaniu z naturą”15. 

 To, co zostało wyrażone jako myśl przewodnia i postawa egzystencjalna 

polegająca na dogłębnym przeżywaniu świata w wymiarze płynącego czasu, 

znalazło swoje uzupełnienie w programie poetyckim Czesława Miłosza. Nie 

                                           
13 Zob. MIŁOSZ, Cz. Przypis po latach, [w:], Rozmowy. Cz. Miłosz – Renata Gorczyńska 
„Podróżny świata” , s. 5. 
14 Dtto, s. 144. 
15 Dtto. 
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poddając się rwącemu nurtowi heraklitejskiej rzeki czasu, nie znajdując także 

utopijnej pociechy w platońskich zaświatach, gdzie królują nieosiągalne dla 

człowieka wartości absolutne: Piękno, Dobro i Prawda, autor Doliny Issy postawił 

na ogród ziemskich rozkoszy, który – póki mu sił witalnych starczyło – chłonął 

wszystkimi zmysłami, wydobywając z niego kwintesencję ludzkiego istnienia 

zakorzenionego paradoksalnie w czymś, co je nieustannie transcenduje. W mowie 

poetyckiej autora Notatnika ten podziw dla wartości wiecznotrwałych, 

wydobywanych jednak z sekwencji zdarzeń upływającego czasu, wyznaczającego 

nieuchronnie granice ludzkiego bycia na ziemi, znalazł swój wyraz w trzech 

podstawowych wymiarach jego poezji. Pierwszy z nich oznaczał projekt 
poetyckiej epifanii, drugi był próbą rozważenia koncepcji poetycko-teologicznej 
apokatastazy, zaś trzeci, który łączył dwa poprzednie elementy w wyższą całość, 

określić można mianem poetyckiej soteriologii. Była to, oparta na fundamentach 

pamięci i wyobraźni, konstrukcja artystyczno-ideowa uzasadniająca uprawianie 

poezji w celu ocalenia tego, co jest i co wydarza się na ziemi przed 

nicestwiejącym upływem czasu i popadaniem w wieczne zapomnienie.  

O wszystkich tych sprawach pisałem szerzej w innych miejscach, teraz przypomnę 

tylko rzeczy podstawowe16.  

 Najpełniej o istocie poetyckiej epifanii Czesław Miłosz wypowiedział się  

w przygotowanej na początku lat 90. ub. wieku autorskiej antologii poezji 

światowej Wypisy z ksiąg użytecznych: „Nie ukrywam, że szukam w wierszach 

objawienia się rzeczywistości, czyli tego, co w greckim języku nosiło nazwę 

epiphaneia (z tego samego źródła co czasownik phaino, pojawiać się, skąd  

w naszym słownictwie fenomen, epifenomen). Słowo to oznaczało przede 

wszystkim zjawienie się, przybycie Bóstwa pomiędzy śmiertelnych czy też jego 

rozpoznanie w powszednim, znajomym nam kształcie, np. pod postacią człowieka. 

Epifania przerywa więc codzienny upływ czasu i wkracza jako jedna chwila 
uprzywilejowana, w której następuje intuicyjny uchwyt gł ębszej, bardziej 
esencjonalnej rzeczywistości zawartej w rzeczach czy osobach. Stąd też 

wiersz-epifania opowiada o jednym wydarzeniu, co narzuca pewną formę. Ale 

                                           
16 Zob. BERNACKI, M. „Wyprowadził mnie z Ziemi Ulro”. Szkice o twórczości Czesława 
Miłosza. 



 

 414 

oczywiście tego rodzaju epifania, w sensie obcowania ludzi i bogów, nie 

wyczerpuje wszystkich znaczeń tego słowa. Może ono oznaczać samą otwartość 

zmysłów wobec rzeczywistości. Oczy zdają się być tutaj organem 

uprzywilejowanym, choć może to nastąpić dzięki słuchowi, dotykowi czy 

smakowi. (...) Na ogół mamy do czynienia z epifanią wtedy, kiedy postrzegany 
przedmiot jest w centrum uwagi i jego opis zyskuje więcej znaczenia niż 

psychologia postaci, wątki akcji itd.17”. 

 Jednym z głównych celów późnego Miłosza (zwłaszcza w okresie jego 

twórczości po otrzymaniu Nagrody Nobla w 1980 roku) było uprawianie poezji 

epifanicznej oraz gromadzenie analogicznych wierszy innych poetów, 

wydobywanych z zasobów poetyckiej tradycji różnych epok. Autor Wypisów 

 z ksiąg użytecznych chciał w ten sposób pokazać, że obowiązująca w literaturze 

nowoczesnej i ponowoczesnej tendencja negowania obiektywnego tudzież 

sakralnego wymiaru ludzkiego istnienia oraz sprowadzanie poezji do 

wyrafinowanej gry słownej, modernistycznej „sztuki dla sztuki” lub 

postmodernistycznej „dekonstrukcji wszelkich trwałych znaczeń”, ma swoją 

istotną przeciwwagę w nurcie poezji obiektywnej, który może być użyteczny dla 

ludzi żyjących na przełomie XX i XXI wieku.  

 Podsumowaniem tych działań był program noblisty zawarty w jego 

wykładzie uniwersyteckim18, przedrukowanym następnie na łamach ważnego 

pisma naukowego „Teksty Drugie”19. Miłosz sformułował w nim swoje literackie 

credo, w którego centrum znalazło się odwołanie do wypowiedzi znanego 

amerykańskiego poety i eseisty W.H. Audena: 

 „Poezja może robić mnóstwo rzeczy, może zachwycać, zasmucać, niepokoić, 

bawić, uczyć – może wyrażać każdy możliwy odcień uczucia i opisywać wszelkie 

rodzaje wypadków, ale jest coś, co wszelka poezja robić musi; musi sławić 

wszystko co może za to, że to jest i wydarza się”20. 

                                           
17 MIŁOSZ, Cz. Wypisy z ksiąg użytecznych, Kraków 1994, s. 17 (podkreślenie moje – M.B.). 
18 Wykład został wygłoszony jesienią 1989 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie – przyp. M.B. 
19 MIŁOSZ, Cz. Przeciw poezji niezrozumiałej, „Teksty Drugie” 5–6/1990. 
20 Cyt. za: MIŁOSZ, Cz., Przeciw poezji niezrozumiałej, „Teksty Drugie” 5–6/1990, s. 157 
(podkreślenie moje – M.B.). 
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Przytoczone zdanie, mające, jak twierdził Miłosz, ciężar twierdzenia 

teologicznego, stało się zalążkiem jego własnej, oryginalnej koncepcji poetyckiej 

soteriologii. Według polskiego noblisty poeta powinien zachowywać się, zgodnie 

z postulatem Martina Heideggera, jak nasłuchujący prawdy „pasterz bytu”. Zaś 

poetycka mowa winna nie tylko sławić „wszystko to, co jest i wydarza się”, ale 

także dążyć do ocalania wszystkiego, co można przed zapadaniem się w czarną 

dziurę zapomnienia, nicości i śmierci.  

 Jeśli zatem stworzenie świata, odkupionego zgodnie z tradycją 

chrześcijańską przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, jest wielką narracją 

Boga zmierzającą do finału, jakim ma być paruzja i sąd ostateczny, to poezja,  

w rozumieniu Czesława Miłosza, powinna być ważnym elementem tego 

kosmicznego procesu. Poetyckie słowo, zakorzenione w misterium Logosu, 

powinno zbierać i scalać wszystkie fragmenty danej nam rzeczywistości, aby 

dzięki Bożej interwencji zostały kiedyś przywrócone do pełni swego istnienia.  

Bielsko-Biała, 5 maja 2014 r. 
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Summary  
The subject of the article is the analysis of Notebook: banks of the Leman Lake (Notatnik: 
brzegi Lemanu), a poem written by Czesław Miłosz, the Polish Nobel Prize winner, in 1953. 
The author tries a hermeneutic interpretation of this important text. Invoking Martin Heidegger 
and H.G. Gadamer’s philosophy, Bernacki proves that it is a breakthrough work, that influenced 
Milosz’s philosophical views and contributed to creating by him the idea of poetical epiphany, 
apokatastasis and soteriology. According to Miłosz, the main task of poetry should be saving 
things, people and experiences from passing away and forgetting. 
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Istnieją niezwykłe miejsca, przestrzenie, krainy mające w świadomości ludzkiej 

magiczną moc. Takim niezwykłym miejscem, które jest szczególnie nacechowane 

w symbolikę, jest rzeka. W tej różnorodnej i bogatej symbolice przejawia się 

wiara człowieka w jedność życia w Kosmosie i mityczna więź z całym 

otaczającym go światem przyrody (Współczesny język polski 2001: 231). Według 

Słownika symboli Władysława Kopalińskiego rzeka oznacza przeszkodę, barierę, 

powódź, niebezpieczeństwo, wtargnięcie, najazd, stratę, strach (...); ruchomą 

drogę; twórcze moce Natury, życie i śmierć, zasadę żeńską, płodność, odrodzenie, 

zmartwychwstanie .... (KOPALIŃSKI 1991: 364–365). Dorothea Forstner, 

badająca przede wszystkim symbolikę chrześcijańską, na temat wody i rzeki 

wypowiada się następująco: „(...) (Syn Boży - uwaga autorki) przez swoje wejście 

do Jordanu uświęcił wszystkie wody mające służyć ponownemu narodzeniu się 

ludzi.“ (FORSTNER 1990: 67). Wody biblijnego Jordanu są symbolem zbawienia 

i dawania życia. „Prorok (Ezechiel – uwaga autorki) ogląda źródło, którego wody 

wytryskują spod prawej ściany świątyni i urastają do rozmiarów potoku, przez 

który już nie można w końcu przejść. Potok ten wszędzie rodzi życie: na jego 
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brzegach wyrosły drzewa obfitujące w owoc, i dokądkolwiek dotrą jego wody 

czystymi i obfitującymi w ryby staną się wody zatrute.“ (FORSTNER 1990: 69) 

Rzeki rozdzielały też przestrzeń na „swoją“ i obcą“. W wierzeniach ludowych to, 

co znajdowało się za rzeką, było niedobre, niebezpieczne. Rodzice 

odprowadzający syna na wojnę dochodzili z nim do rzeki (mostu, brodu) 

ograniczającej symbolicznie swojską bezpieczną przestrzeń, za nią była 

niepewność (Славянские древности 2009: 418–419). W ludowej tradycji rzeka 

funkcjonuje również jako symboliczna granica między światem żywych  

i umarłych (MASŁOWSKA 1999: 184) „Utrwalony w zbiorowej wyobraźni obraz 

świata, którego kres wyznaczają rzeki, wpłynął na rozwój jej stereotypu. Ma ona 

wyraźnie dwudzielny charakter, oscyluje wokół pojęć „życie” i „śmierć”, niekiedy 

wzajemnie się przenikających”. (MASŁOWSKA 1999: 184) 

Z powyższego wynika, że odnajdywanie sensów kryjących się w obrazie 

rzeki w tekstach literackich będzie niezwykłym zadaniem, zwłaszcza jeśli materiał 

badawczy tworzą opowiadania Wiesława Adama Bergera. W jego tekstach 

literackich rzeka jest obarczona wieloma treściami, od mitologicznej rzeki 

zapomnienia, przez odrodzenie, oczyszczenie, po ludowe wyobrażenia o miejscu, 

gdzie przebywają istoty nadprzyrodzone szkodzące lub pomagające człowiekowi. 

Znajdziemy też odmienne od tradycyjnej symboliki spojrzenie na rzekę, 

specyficzne dla tego pisarza.  

Wiesław Adam Berger (6. 6. 1926–15. 1. 1998) należał do polskojęzycznych 

pisarzy wywodzących się z czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Urodził się  

w Ostrawie-Przywozie, ale większą część swego dzieciństwa spędził  

w Błędowicach Dolnych, skąd na zawsze utkwił w jego pamięci krajobraz nad 

rzeczką Łucyną. W czasie drugiej wojny światowej został wywieziony na roboty 

przymusowe do Niemiec. Swoje wykształcenie zdobywał między innymi  

w gimnazjach we Francji i tam też rozpoczął swoją działalność literacką. Po 

wojnie wrócił na tereny Czech i kontynuując pracę pisarską, zatrudnił się w teatrze 

ostrawskim. Jego opowiadania i poezje ukazywały się drukiem początkowo w 

Polsce, dopiero w roku 1987 wyszła w wydawnictwie Profil jego książka pt. Most 

nad Łucyną. W roku 1996 oficyna Ego z okazji 70 rocznicy urodzin pisarza 

wydała zbiór opowiadań pt. Za późno. Była to równocześnie jego ostatnia 

publikacja książkowa, na początku roku 1998 Wiesław Adam Berger zmarł.  

Cała jego twórczość oparta jest mocno na wątkach autobiograficznych. 
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Otaczający świat fascynował go od dziecka. Obserwacje przyrody i echa 

wydarzeń pierwszej wojny światowej jak również  powojennej rzeczywistości 

splatają się w jego opowiadaniach w całość, wprowadzając czytelnika w odległy 

świat, gdzie codzienną spokojną idyllę zamąci czasami tylko odgłos syreny 

kopalnianej. Zbliżający się dalszy konflikt wojenny, tragedie związane  

z faszyzmem a przede wszystkim wejście w dorosłość wyostrza również widzenie 

świata pisarza, obrazy stają się bardziej realne i zdradzają ścisłe powiązana  

z biografią autora. Berger nadaje fabułę temu, co sam dobrze pamiętał i przeżył. 

Był bezpośrednim uczestnikiem i świadkiem przełomowych wydarzeń „wielkiej 

historii”. Te z kolei analizował przez pryzmat  doświadczeń mieszkańca Śląska 

Cieszyńskiego. Jego narrator – wieczny tułacz – w każdym zakątku świata 

znajduje odniesienia do miejsc rodzinnych i z tego wyczuwalną tęsknotę do 

swojego  kraju. Prawdziwe życie toczy się nad rzeką dzieciństwa, błędowicką 

Łucyną, która znalazła się w tytule zbioru opowiadań  Wiesława Adama Bergera 

pt. Most nad Łucyną1 i stała się podstawą naszych rozważań o symbolice rzeki.  

Most nad Łucyną, jak wspomniano wyżej, to książka  o charakterze 

autobiograficznym. Poszczególne nowele są luźno powiązane osobą narratora  

i refleksjami wywołanymi tytułową rzeką Łucyną. Wielowątkowość i luźne 

asocjacje opowiadań są typową cechą pisarską Bergera i stąd jednoczący je 

element – most – przez nabierającą cech mitycznych rzekę Łucynę.  Niestałość, 

płynność wody pomaga utrzymywać Bergerowi przyjętą konwencję narracji 

swych opowiadań – swobodny przepływ zdarzeń i osób w nich występujących. 

Podobnie jest z rejestracją refleksji - autor rozwija pewną kwestię, by 

niespodziewanie skupić swoją uwagę na o wiele ciekawszym temacie,  

w mniemaniu twórcy, niż pierwotnie podjęty, nie przeszkadza w odbiorze nawet 

to, że do niektórych zarysowanych myśli nie wraca wcale. Brak przecinków  

i kropek w tekstach Bergera2 wraz z nieoczekiwanymi asocjacjami robią z nich 

fascynującą lekturę, zaskakującą czytelnika na każdej stronie niezwykłością 

zdarzeń i rozwiązań fabulacyjnych. 

                                           
1 Łucyna (Lučina)  rzeka w obecnym Województwie Morawsko-Śląskim, prawy dopływ 
Ostrawicy, płynie przez Błędowice Dolne, miejscowość, gdzie W. A. Berger spędził 
dzieciństwo.   
2 Wyjątkami są opowiadania: Rzeki, Taki pejzaż i Budapeszt. 
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Rzeka w swym podstawowym znaczeniu leksykalnym definiowana jest jako:  

„masa wody wypływająca ze źródeł lub biorąca swój początek ze strumieni 

górskich, potoków itp., płynąca w sposób ciągły lub okresowy w wyraźnym 

łożysku (korycie), opadającym w określonym kierunku do ujścia (do morza, 

jeziora lub innej rzeki)“ (Słownik języka polskiego 2002: 150). Tyle Słownik,  

a jakie obrazy wywołuje rzeka w umyśle artysty? Wiesław Adam Berger był 

szczególnie poddatny na magię rzeki i wody, chociaż przede wszystkim fascynuje 

go jedna – Łucyna, nad którą spędził dzieciństwo i do której wracał całe swoje 

życie. Czuł ową mityczną więź z minionym czasem, którego wspomnienia 

wywoływane były płynącą Łucyną.  

- woda w mojej Łucynie jest wciąż ta sama (...) – MÓJ CZAS SIĘ 

ZATRZYMAŁ noce i dni ciągnęły się w nieskończoność we wspaniałą 

nieskończoność dzieciństwa i młodości dojrzewania – jelce łowione  

z kuzynem do kosza i zjedzone nadal pływały w Łucynie srebrnymi smugami 

nic tu nie znikło wszystko istniało w nieskończoność i istnieć miało aż do dnia 

sądnego (...) (BERGER 1987: 53) 

Rzeka jako symbol upływającego życia, tęskonoty do młodości i osób, 

których już nie ma, powraca nieustannie i pobudza do wspomnień lub łagodzi ból 

wywołany świadomością nieuchronnej śmierci.  

Moja rzeka – Łucyna – fascynuje mnie od dziecka i będzie mnie 

fascynowała aż do grobowej deski do której mi już bliżej niż dalej lecz 

człowiek nigdy w to nie chce wierzyć.  (...) – leżę na piasczystym brzegu 

Łucyny tuż pod domem nauczyciela Pawlasa i domem ogrodnika Kuby 

wszystko się postarzało wracam – wstaję słońce w tym roku jest 

szczodrobliwe i złotymi cętkami zagląda mi w oczy to jeszcze nie jest „plaża 

nad Styksem” – chociaż później kiedy popłynę tędy na wspomnianej 

grobowej desce już będzie i zobaczę siebie małego chłopaka wspartego  

o drzewo i wpatrującego się z ciekawością w kąpiącą się w tej rzece 

dziewczynę widzę siebie – budującego piaskowe zamki na wodzie  

i zapatrzonego w życie bujnej fauny i flory – symbolem tego wszystkiego jest 

wysoka srebrnolista wierzba warkoczami gałązek wtulonych w rtęć 

migocącej w słońcu Łucyny (...) (BERGER 1987: 13–14) 

Rzeka i kobieta to dla Bergera jedność: 

RZEKA – moja młodość mówię do dziewczyny – nazywam się tak samo 
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jak twoja rzeka Łucyna i podaje mi swoją delikatną dłoń – chodzimy 

brzegami rzeki i opowiadam jej o tamtych i przedtamtych czasach a moja 

młodość poprzez lato odchodzi ku jesieni (...) (BERGER 1987: 10) 

Elementy biograficzne nie są wyłącznie odnotowaniem przeżyć 

indywidualnych, ale prezentują losy całej zbiorowości Śląska Cieszyńskiego.  

W opowiadaniach Bergera odnajdujemy momenty historyczne, które wryły się  

w pamięć tutejszych ludzi (pierwsza wojna światowa, katastrofy górnicze na 

kopalniach, wybuch drugiej wojny światowej, okupacja, tragedia żywocicka, 

czasy totalitaryzmu). Pamięć tych wydarzeń nie ginie, ale by móc żyć z całym 

owym bagażem tragicznych przeżyć, trzeba zanurzyć się w wodzie, obmyć się  

z grzechów i „oczyścić“ siebie i ludzkość. Nie ma u Bergera, tak jak w rozumieniu 

Eliadego, absolutnego oczyszczenia przez wodę, nie ma “rozpłynięcia“, 

„rozłożenia się historii“ (ELIADE 2009: 205). Historia w Moście nad Łucyną 

wraca, chociaż pojmowana z innej perspektywy, z perspektywy doświadczonego  

i doświadczanego przez życie człowieka. Narrator wierzy jednak, że „Wody 

oczyszczają i odradzają, bo likwidują „historię“ i na nowo – choćby na moment – 

wprowadzają pierwotną integralność.“ (ELIADE 2009: 206) Woda w Łucynie ma 

więc dla narratora moc ożywiania duszy ludzkiej, w tym wypadku zmarłej pod 

wpływem ludzkiego zła, któremu upust dały wojny, czasy powojennej 

destabilizacji czy usankcjonowane prześladowania w latach pięćdziesiątych XX 

wieku wprowadzone w krajach obozu socjalistycznego. Eliade pisze dalej: „ (...) 

jej rola (wody – uwaga autorki) jest zawsze jednakowa: dezintegruje, niszczy 

formy, „obmywa z grzechów“ – oczyszcza i regeneruje zarazem.“ (ELIADE 2009: 

222) Każdy kontakt z wodą, o ile dokonuje się z intencją religijną, jest 

streszczeniem dwóch podstawowych momentów rytmu kosmicznego: reintegracji 

w wodach i stworzenia. (ELIADE 2009: 223) U Bergera ważna jest symbolika 

zanurzenia – zanurzenia w mitycznej rzece młodości powodujące odrodzenie sił 

fizycznych i psychicznych.  

(...) w wodzie coś zakotłowało – dziewczyna otwiera oczy – uśmiechnięty 

ojciec macha do mnie ręką i powoli znika stąpając po odblaskach wody – 

czuję się mówi Łucyna niczym Ewa (...) - rano wyskakuję ze śpiwora niczym 

osiemnastolatek i wchodzę w Łucynę i zmywam z siebie grzechy nocy (...) 

(BERGER 1987: 11–12) 

(...) idziemy z Heleną wśród ludzi ocieramy się o nich a potem skręcamy 
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w dół obok studni na grobli wracamy do naszego raju jak wtedy – most jest 

odbudowany na tym samym miejscu i taki sam gorąc rozbieramy się i nadzy 

wchodzimy w Łucynę (...) (BERGER 1987: 95) 

Nie wiadomo, czy autor pojmował swoją rzekę młodości jako ten element 

przyrody, który, powodując potop, może uwolnić ludzkość od grzechów i zła  

i „zrodzić nową, zregenerowaną ludzkość“ (ELIADE 2009: 222). Tekst Mostu nad 

Łucyną nie dostarcza nam bezpośrednio takich informacji, chociaż 

niejednokrotnie zbliża się do tego typu refleksji. Osuwające się w wodę brzegi  

i woda zamulająca koryto przynoszą zapomnienie, łagodzą tragiczne wspomnienia 

i dają szansę nowemu życiu. Zauważalne jest to najdobitniej w tytułowej noweli 

Most nad Łucyną, gdzie na tle egzekucji i rozpaczy żywych rodzi się miłość  

i nowe życie:  

Anzelm podszedł do dziewczyny chodź wziął ją za rękę i wyprowadził 

z tłumu żywych zapatrzonych w odejście tamtych (...) przeszli przez most i szli 

piasczystym brzegiem rzeki (...) – niewinni zostali sami powiedziała cicho do 

Anzelma sami wśród tłumu bezsilnych – my tu teraz powiedział do niej (...) 

nie jesteśmy sami słyszeli chlupot rzeki i tęskne granie świerszczy (...) 

(BERGER 1987: 19–20) 

Jest też inny obraz przedstawiający odpływanie zła i pragnienie nowego życia. 

(...) kiedy były deszcze Łucyna zalewała swoimi gliniastymi wodami 

łącząc się ponownie z Młynówką i robiło się morze a ludzie jak to ludzie 

uparci wytrzymywali srogie zimy suche gorące lata polityczne 

niedorzeczności i przeróżne widzimisię panków i okupację (...)  (BERGER 

1987: 51–52) 

W Moście nad Łucyną nie sposób nie zauważyć powtarzającego się elementu 

rzeki w odniesieniu do przeżyć erotycznych. Rzeka i woda stanowią tło aktu 

prokreakcji. 

(...) podniecieni gorącym piaskiem uściskiem dłoni szelestem koników 

polnych gorzkim zapachem wierzb i łopuchów krnąbni wobec śmierci 

przywarli do siebie zapadając się w zapomnieniu i zapalczywie 

zapamiętywując się w uniesieniu za nimi ponad rzeką wspinał się  m o s t  

podobny do tęczy łączący kolorami niebo z ziemią woda w Łucynie skakała 

po kamykach na przeciwległej stronie zsunął się kawał brzegu cicho szeleścił 

piasek sypiący się do wody - (BERGER 1987: 19) 
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(...) przychodziły tu dziewczyny kąpały się nago i wygrzewały w piasku 

istne Pola Elizejskie pomagałem im się rozbierać fascynowała mnie 

tajemnica kobiecego ciała – to wieczne tabu – jego zapach pragnienie (...) 

(BERGER 1987: 51) 

(...) szukamy odpowiedniego miejsca wchodzimy w rzekę podobni do 

tych ze „Śniadania na trawie“ a rzeka niczym tamte szyny płynie w zielone  

w szeroki kolorowy świat naszej wyobraźni i jest całkowitym zaprzeczeniem 

rzeki Bulatovicia z czerwonym kogutem który leci wprost do nieba (...) 

zostawiamy nostalgię i niekonsekwencję w wodzie (...) (BERGER 1987: 98)  

Nie stroni Berger od ludowych wierzeń o istotach nadprzyrodzonych 

żyjących w rzekach, chociaż w tekście wyczuwamy pobłażliwość wobec tych 

informacji i raczej związane są z baśniowym kontekstem dzieciństwa. 

(...) w zakolach Sasyna woda zatrzymywała się w czystych 

zielonkawoniebieskich toniach z hastermónami którzy podobno jednak 

istnieją (...) (BERGER 1987: 53) 

(...) woda z Młynówki spadała z ogromnym hukiem na młyńskie koło  

i pieniąc się tworzyła wiry a wśród nich mieszkał zielony chłopek z wizytówką na 

mostku „Wasermón czyli Topielec“ i suszył swoją biedę w księżycu skakał  

z radości na jednej nodze był jeszcze młody rozwieszając gdzie popadło 

eleganckie przeźroczyste biustonosze i majteczki rusałek (...) (BERGER 1987: 55) 

W nowelach Bergera wyraźnie widoczna jest triada: rzeka – miłość – życie. 

Niekiedy wszystkie te elementy znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie, kiedy 

indziej stanowią element konstrukcyjny noweli (np. tytułowa nowela Most nad 

Łucyną, opowiadanie Rzeki i Budapeszt).  

- płynęła sobie wśród bujnej zieleni obrzeżona wierzbami i wikliną  

i łopuchami Łucyna pełna zakoli kapryśna niczym trzpiot zanurzona  

w romantyczności i przyciągająca do siebie zakochanych – dożynki niosą 

swoje plony trącamy się dożynkowymi kielichami na zdrowie Łucyno rzeko 

młodości chce nam się  żyć  ! (BERGER 1987: 16) 

Dla Bergera rzeka to nie tylko wspomnienia unoszone w dal przez wody, ale 

również Eliadowski mit wiecznego powrotu. Bohater znajdujący w Paryżu spokój, 

miłość i stabilizację decyduje się na powrót w strony rodzinne, wsiadając w łódź  

i udając się w stronę przeszłości z nadzieją na powrót do lat dzieciństwa  
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i młodości.  

(...) idziemy w przestrzeni czasu i kiedy nadszedł czas rozstania (...) 

wsiadam z psem Mikołajem w niewielki hausbot Helena stoi z psem Okejem i 

kotem Munu na brzegu oddalając się płyniemy w kierunku Łucyny (...) 

(BERGER 1987: 91) 

Wiesław Adam Berger ze swoimi rzekami, bo pisze nie tylko o Łucynie, 

stanowią jedność. W analizowanych tekstach autor oprócz tytułowej Łucyny 

przywołuje również Sekwanę, Berounkę, Odrę, Wełtawę, Wisłę, Ostrawicę, Odrę, 

Wili ę, Wilejkę, Dunaj i Pełtwię. Rzeki te oprócz tradycyjnej symboliki niestałości 

i przemijania zawierają wiele innych jeszcze obrazów. W tekstach Bergera  

wyraźnie zauważamy wielką głębię przeżyć natury emocjonalnej i intelektualnej 

przejawiających się w niezwykłych obrazach, grze słów, odniesieniach do  dzieł 

wielkich artystów. Symbolika rzeki i związana z nią problematyka czasu  

i przestrzeni w dziełach Bergera na pewno warta jest jeszcze dalszego jej 

zgłębiania.   
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Summary 
The article deals with Adam Berger's work. This Polish writer lived between years 1926–1998 
in Ostrava. The author analyses the texts from the novel compilation Most nad Łucyną and 
reflects the symbolic meaning of the lexeme river in Berger´s literary image. The author of the 
paper reaches the conclusion that besides traditional and culturally set meanings we can find in 
the symbol of river the desire for a more beautiful life, return of youth and vital powers. Flowing 
of the river is used as composition element of his novels. 
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Útecha pamäti 
K interpretácii románu Daniely Hodrovej Vyvolávání 
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Comfort of the Memory. Interpretation of Daniela Hodrová´s Novel Vyvolávání 
 

Abstract: This paper is an interpretation of Daniela Hodrová´s novel Vyvolávaní (Prague, 
Malvern, 2010). It is an example of specific authorial poetics of modernist type. It focuses on 
thematic, compositional as well as expressive qualities of the work in connection with its 
meaning level. 
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Úlohou interpretácie vždy bolo a stále zostáva odkrytie zmyslu textov rôznej 

proveniencie a ich pochopenie. Pri literárnych textoch je interpretácia plynulým 

a spontánnym pokračovaním recepcie, osobitým (seba)reflexívnym aktom čitateľa. 

Existujú však diela, ktoré tento akt uvedomenia si sémanticko-štruktúrnych 

prepojení a ich zvýznamnenia vo vedomí iniciujú o čosi intenzívnejšie ako ostatné 

– znepokojujú totiž náročnosťou lektúry, prameniacou v inovatívnej narácii, 

dômyselnej kompozícii, tematickej ezoterickosti, významovej uzatvorenosti ap. 

Takéto diela potom okrem tichého, privátneho aktu interpretácie často sprevádza 

aj verejne prezentovaný výklad, písaný s cieľom zdieľať s ostatnými to, čo čítanie 

odkrylo ako problémové, t. j. ako nie ľahko uchopiteľné alebo ako sémanticky či 

inak závažné.  

Ak platí, že „interpretácia nás orientuje v problémovej situácii“ (MIKO, 

1989, s. 149), potom v súvislosti s románom Daniely Hodrovej Vyvolávání 

(MALVERN, 2010), ktorému sa budem vo svojom príspevku venovať, môžeme 

uvažovať najmä o špecificky realizovanej románovej narácii, ktorá túto 
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problémovú1 situáciu vytvára. Ide o spôsob rozprávania štruktúrovaný nelineárne  

s vnútornou fokalizáciou, čo ho približuje modernistickému typu narácie. Asi 

najbližšiu analógiu so spôsobom románového písania Daniely Hodrovej 

nachádzame v tvorivom prístupe Virginie Woolfovej.2 

Vnútorné rozprávačské zaujatie3, tiež zreteľné u oboch spisovateliek, sa vo 

vybranom románovom texte Daniely Hodrovej prejavuje v elegickosti jej 

autorského tónu. Vnímame ho implicitne, preniká celým románom. „Tou 

prapôvodnou, zakladajúcou referenčnou intenciou elégie je vyjadrenie žiaľu 

a bolesti nad stratou blízkej osoby, vyrovnávanie sa s ,odchodom´, smrťou 

druhého“ (RÉDEY, 2010, s. 15). Vyvolávání je síce žánrovo odlišné, tzn. 

genologicky tu nenachádzame žiadnu príbuznosť s príležitostnou, obradovou 

lyrikou, kam elégia od antiky patrila, ale motivácia výrazovej elegickosti v románe 

tkvie v rovnakej životnej strate. Preniká k nám cez intenzívny pocit smútku, 

smútku ako príčiny elegickosti, nie jej cieľa (ibid., s. 14). Uvedený autorský tón – 

ako ťažko definovateľná, no nepopierateľná kvalita literárneho textu – hneď  

v prvom odseku prezrádza, že v románe nepôjde o odľahčené či „nezáväzné“ 

imaginovanie príbehu, ale o rozprávanie o existenciálne vážnej veci: „Váhavě 

přistupuji k písmeni A, A jako Alice, přímo s úzkostí, není divu, má-li jím být 

stvořen svět, který se podle Weinreba, autora knihy Znamení života, rodí kdesi 

mezi slovy ajin, které neznamená nic, a ani, které znamená já, z jejich zvláštního 

vztahu, rodí se neustále znovu z hebrejského písmene Alef, jež znamená hlavu, býčí 

                                           
1 Keď hovoríme o problémovosti, nemienime negatívne hodnotové či kvalitatívne posúdenie 
diela ani problém riešený v diele na tematickej úrovni (v takomto zmysle je problémovosť 
základom každého prozaického diela). Mienime práve to znepokojenie, stav neurčitosti či 
neistoty, ktoré dielo v recipientovi vyvoláva, budí otázky a nejakým spôsobom narúša jeho 
doterajšiu recipientsku skúsenosť.  
2 Na túto podobnosť poukázala vo svojom príspevku na IV. kongrese svetovej literárnovednej 
bohemistiky: Jiná česká literatura (?) Elena Sokol (2010, s. 193–201).  
3 Takáto autorská intencia, realizovaná prostredníctvom rozprávača v texte, je opakom 
textových stratégií, ako sú irónia, scudzenie, nezaujaté pozorovanie ap. Ako čitatelia 
pociťujeme, že rozprávač je v tom, o čom rozpráva, vnútorne angažovaný, empaticky prítomný, 
príp. v texte môžeme viac či menej dokázateľne identifikovať stopy autobiografického 
charakteru.  
Z naratologického hľadiska sa problematike rozprávača, hoci v inom románe Daniely Hodrovej 
(Podobojí), podrobne venuje Lubomír Doležel (2012, s. 45–54).  
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hlavu a zároveň číslovku 1, v teorii množin je alef transfinitním číslem, které 

vyjadřuje, že celek není větší než jeho část. Písmeno Alef tvoří dvě krůpěje, na 

znamení toho, že existuje skryté a zjevné, mlčení a mluvení, nahoře a dole. 

V počáteční větě mého prvního románu Podobojí Alice Davidovičová by si nikdy 

nepomyslela, že okno jejího dětského pokoje visí tak nízko nad Olšanským 

hřbitovem, že tělo tu vzdálenost urazí ani ne za dvě vteřiny, už byl svinut celý svět, 

který se od toho okamžiku začal odvíjet a od jisté chvíle, ne-li od počátku, se do 

sebe zase začal zavíjet, můj nekonečný román, šířící se jako tkáň, ale nejen román, 

celý můj život, který je od narození s životem té osmnáctileté Židovky, která 

skočila z okna mého budoucího dětského pokoje, tajemně spojen, když dopadla na 

chodník, objevily se jí na spodním rtu dvě kapičky krve. Přiřkla jsem jí jméno své 

dávné spolužačky, která se po letech ozvala z Ameriky, překvapilo ji, že našla 

svoje jméno u postavy cizího příběhu. Netušila jsem, jaké síly rozpoutám, když 

jsem nechala Alici stoupnout na římsu okna v pátém patře, ve skutečnosti však 

musela zdolat zábradlí balkonu, ani nevím, proč jsem v románu ten detail 

změnila“ (HODROVÁ, 2010, s. 5). 

Je pritom veľmi dôležité naše čitateľské rozhodnutie až odhodlanie „vstúpiť“ 

do románového sveta afirmatívne: pozorne, zúčastnene, s plnou vážnosťou – tak, 

ako nás k tomu s naliehavosťou vyzýva naratívny diskurz autorky. Do textu nás 

vťahuje ja-perspektívou vnímania a rozprávania, pričom (už v role rozprávačky) 

otvorene prezrádza neľahký vnútorný stav a pocity (váhanie, úzkosť), čo 

sprevádzajú počin, na ktorý sa podujíma a ktorého sme svedkami: stvorenie 

nového sveta (sveta románu ako mieneného sveta). Začína autotematicky 

(„váhavě přistupuji k písmeni A“) a pokračuje symbolicky, keď konotáciami 

„obtáča“ začiatočné písmeno abecedy. Stanovuje ho za počiatok nového 

románového sveta a súčasne cezeň usúvzťažňuje novo vznikajúci svet s inými 

mienenými svetmi, teda už známymi v našom vedomí. Robí to prostredníctvom 

autorsky osobito rozvinutej významovej aliterácie:  

- písmeno A intratextovo prepája so začiatkom svojho prvého románu 

Podobojí (1991), ktorý zrodil návratnú postavu Alice Davidovičovej 

a tematicky vniesol do románového sveta autorky ako celku silný motív smrti 

– jej tušenia, prežívania a reflektovania; 

- predkladá iniciáciu novo stvoreného sveta ako bytostne dôležitú – jeho 

závažnou ontologickou úlohou je preklenúť vzdialenosť medzi ničotou 
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a sebou, teda naplniť touto existenciou niečoho medzeru, ktorá medzi nimi 

fatálne a bolestne vzniká a vždy vznikala, ako naznačujú staré sanskrtské 

slová ajin a ani (z filozofického pohľadu ide o napätie medzi vyprázdneným 

bytím, resp. bytím bez zmyslu a bytostným Ja túžiacim po zmysle); 

- zložitosť jazyka a sveta, ktorý prostredníctvom neho vnímame, koncentruje 

do prvého písmena hebrejskej abecedy – Alef je (v rôznych vrstvách času 

a vedomia) konkrétom, abstrakciou, obrazom, princípom. 

Románový text, ktorý rozprávačka pred našimi očami od začiatku vytvára, 

charakterizuje mimoriadna sémantická zomknutosť, prejavujúca sa na syntaktickej, 

tematickej a kompozičnej úrovni.  

Syntakticky sú príznačné dlhé súvetia, ktoré do jedného myšlienkového prúdu 

spájajú vonkajšiu i vnútornú optiku nazerania a súčasne relativizujú časovú os 

narácie: „Usedám do křesla, pomalu a opatrně, abych ho nerozsedla jako kdysi 

Miroslav Lamač, na mohutném těle mu seděla malá hlava, a neméně opatrně se 

opírám, básníkova hlava se mi vtiskuje do zad, věru, prazvláštní sedadlo, křeslo 

praská, sténá, vrtí se pode mnou, jako by bylo skládací. Teprve když v něm sedím, 

vzpírám se přitom o chodidla, abych mu odlehčila, uvědomuji si, že spíš než křeslo 

je to židle, sesle, pramálo bytelná, ba přímo chatrná a vratká, tak dlouho na mne 

nikdo neusedl, úplně jsem zapomněla, jaké to je, do dlaní mi vklouznou koule, 

sevřu je a lehce nimi pootáčím, zaplavuje mě pocit nebývalého štěstí, téměř 

blaženost, ačkoli vím, že sestupovat na téhle židli by vskutku nebylo o nic snazší 

než na otáčecím křesle, na kterém se po smrti otce spouštěla do Jeleního příkopu 

Sofie Syslová, co chvíli by hrozilo, že se rozlomí nebo rozpadne na části, z nichž ji 

kdosi před dvěma či třemi stoletími provizorně, takřka halabala poskládal, jen 

jakoby naskicoval, rozhodně nepočítal s dlouhou a obtížnou cestou, kterou by na 

ní měl někdo podniknout, anebo počítal a právě v charakteru židle spočíval jeho 

záměr?“ (ibid., s. 206) 

Tematicky sú uvedeným spôsobom v texte románu prepojené nespočetné 

mikropríbehy, ktoré sa do seba vlievajú, súznejú spolu, nadväzujú na seba. Jeden 

v toku narácie iniciuje druhý, impulzom sú pritom asociatívne prepojenia, akoby 

spontánne vyvstávajúce v rozprávačkinej pamäti v podobe prelínajúcich sa 

spomienok a úvah. Vytvára sa tým zvláštne významovo-tematické zvrstvenie – 

súbežne sa ocitáme vo viacerých časopriestoroch i vedomiach: „Ó, slova mé 

mateřštiny!, gruď, stydno, mufta, jabločki, s každým dalším, které vysloví nebo 
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zaslechnu, pookřívám, lačně je nasávám, ještě když už ty dvě nebo tři zmizely za 

bránou hřbitova, Jelena Ivanovna se na hřbitov vrací s nadějí, že by je tam mohl 

očekávat Voloďa, neměla by mu říkat Sirin?, nebo Mítěnka, vnuk, Jelena nebo 

Olga je plně zaujata muftou, teď, když se v ní její ruce propletly, pociťuje zvláštní 

neklid, netuší, že se dotýká rukou všech, kdo do štuclu vsouvali ruce, z úst se ji 

linou slova, příval petěrburských slov, která zapomněla v městě na Něvě [...] ...žel, 

nedohlédnu k muftě přes knihovnu, která je zároveň stolem, rozevírá svá křídla 

jako oltář, ve středu, nad obrazovkou počítače stojí vyrovnány na polici Máj, 

Proměny, Trýznivé město, Kytice, Amor a Psyché, Rozmnožování hmyzu, Život je 

sen, Romantické Olšany, Bhagavadgíta, Zlatý osel, ale stále cítím její vůni, v noci 

vychází z místa, kde visí, záře, ach, kdybych do muftočky mohla vsunout ruce, 

alespoň prstíček, jako Šípkový Jura do štuclu Alice Davidovičové...“ (ibid.,  

s. 244–245)  

Mikropríbehy, ktoré vypĺňajú románovú plochu, nie sú uzavretými naráciami 

s presne stanoveným začiatkom a koncom a dramaticky vystavaným oblúkom. Ide 

skôr o útržky životných príbehov postáv, epizódy diania, často dokonca zmenšené 

len na „záblesky“ ich prežívania. Takto torzovito sú tematizované aj časti, ktoré 

môžeme – skôr s tušením ako s istotou – identifikovať ako autobiografické (vo 

vyššie uvedenom úryvku je to spomienka na vlastný muft z detstva a obraz 

knižnice). Nezasvätenému čitateľovi tieto súvislosti zaiste ľahko uniknú, čo však 

vôbec nie je problémom ani chybou. Naopak, v súlade s autorkiným tvorivým 

zámerom sa práve takto vyrovnávajú všetky „svety postáv“ bez ohľadu na ich 

„predrománový“ pôvod. (Okrem postáv pochádzajúcich z blízkeho či 

vzdialenejšieho životného sveta autorky rozpoznáme v románe osobnosti zo 

známych historických udalostí, Hodrovej predchádzajúce románové postavy, 

literárnych hrdinov diel iných autorov, legendických príbehov či mytologických 

rozprávaní, snové bytosti, bábky-symboly pôsobiace v kultúrnom vedomí /Smrť, 

Šašo, Kráľ/; významové zmnoženie sa dotýka aj osoby rozprávačky: nazýva sa 

Písařkou, Ariadnou, s personálnym odstupom spomína Danielu...) Žiadny z týchto 

„svetov postáv“ nie je hierarchicky a hodnotovo menej či viac ako ten druhý,  

v románovom celku sú postavené na rovnakú úroveň. Lyotardovsky videné, 

„malé“ príbehy jednotlivcov nie sú opomenuteľnejšie ako „veľké“ histórie, 

subtílna reflexia nepatrných detailov života buduje románový svet rovnako ako 

udalosti, ktoré sa dajú iným sprostredkovať ich jednoduchým vyrozprávaním, príp. 
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sú zaznamenané v kolektívnej historickej pamäti.  

Základným semioticko-štylistickým princípom, prostredníctvom ktorého autorka 

buduje kvalitu svojho textového univerza, je princíp konotatívnosti.4 Konotácie sú 

hybnou silou rozprávačkinho prúdu: buď navrstvujú na vybrané detaily (jazyka, diania, 

postavy) ďalšie významy, alebo vytvárajú nové, nečakané prepojenia medzi 

predstavami, motívmi a slovami. Takto sa v hlbšej vrstve zmyslu románu buduje 

Hodrovej špecificky chápaná a realizovaná predstava literárneho časopriestoru. Splýva 

v ňom nielen fikčné a aktuálne (v Doleželovom terminologickom odlíšení), ale aj 

minulé, prítomné a budúce. Základom jej románového sveta je totiž kontinuita – 

vnímanie vzájomnej neviditeľnej spojitosti všetkého so všetkým, a to bez ohľadu na 

objektivizované danosti veličín času a priestoru a zákonitosti, ktoré z nich pre životnú, 

resp. literárnu skutočnosť vyplývajú. 

Kontinuita je základným predpokladom ľudskej pamäti. Zo skúsenosti 

i výskumov viacerých vedných odborov vieme, že fyzikálne definované časovo-

priestorové zákonitosti sa v priestore pamäti stávajú nepodstatnými – ľudské 

vedomie s nimi totiž narába inak, oveľa voľnejšie, tvorivejšie. A imaginatívna 

schopnosť človeka, podmienená jeho vedomými i nevedomými procesmi, nimi nie 

je ohraničená ani zviazaná. Udalosti, situácie a prežívania dokáže prepájať 

a usúvzťažňovať na základe celkom inej logiky.5 V prípade románu Daniely 

Hodrovej je impulzom nového, resp. iného usúvzťažňovania udalostí a ich 

reflektovania práve ono „vyvolávání“. V názve diela vyznieva neurčito, tajomne 

až magicky. I jeho fonetická kvalita akoby naznačovala, že pôjde o opakujúci sa, 

dlhotrvajúci pomalý proces hľadania čohosi uloženého v nedefinovanej hĺbke. 

Toto naše čitateľské očakávanie sa postupne napĺňa a enigmatický názov románu 

sa ozrejmuje: vyvolávanie je vyvolávaním z pamäti. Hĺbkou, do ktorej sa 

zostupuje, je zabudnutie.6 Nepomenovane, no pocitovo zreteľne ho asociuje 

                                           
4 Tento výstavbový princíp, tradične zakladajúci lyriku, sa začal v prozaickej tvorbe uplatňovať 
od obdobia moderny (M. Proust, V. Woolfová, J. Joyce, N. Sarrautová a i.).  
5 Z tejto základnej charakteristiky vychádza nielen umelecká a predovšetkým básnická 
imaginácia, ale aj terapeutické metódy, ku ktorým dospeli viaceré psychologické, resp. 
psychoanalytické smery (napr. aktívna imaginácia – viac pozri napr. Seifert[ová], Ang Lee et 
al., 2004). 
6 Ako si všimol Milan Jankovič, najzasvätenejší znalec diela Daniely Hodrovej, spojenie 
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predstava temnoty. Jej opakom, spojeným s predstavou svetla, je rozprávačkino 

nepretržité znovuoživovanie postáv a ich príbehov v priestore jej vedomia, ktoré 

splýva s priestorom románového sveta. Vyvolávanie opätovne sprítomňuje to, čo 

už (fyzicky) prestalo jestvovať a prinavracia tomu, čo sa pominulo, jeho 

zabudnutý význam – existenciálnu váhu. Stáva sa útechou, ktorú rozprávačke 

i nám poskytuje pamäť: keďže nerozlišuje medzi hmotným a nehmotným bytím, 

dokáže vytvoriť obraz sveta ako kontinuity – stálej, neprerušenej existencie.   

V autorkinom podaní tejto skutočnosti sa celkom vytráca klišéovitosť 

konštatovania, že naši blízki žijú dovtedy, kým na nich pamätáme (ako by sa dala 

celá zložitosť „života po smrti“ zjednodušujúco podať). Latentnú istotu, že to tak je, 

totiž na konci svojho románového vyvolávania ruší presvedčením, že všetky mená – 

mená ako znaky jedinečnej identity ľudí, ktorí kedy žili – „budou zapomenuta“:  

„T jako Tělepněvna, pobyt v Karlových Varech jí nijak neprospěl, spěchala za 

Hankou do Prahy, ale uviděla ho, až když recitoval nad jejím hrobem o něžné lilii, 

která se chvěje a kloní, T jako tatínek, Bohunčin, který se šťastně vrátil z legií, nikdy 

jí o tom, co tam prožil, nevyprávěl, bylo jí osmnáct, když umřel, několik dní 

nedokázala ani vstát z postele, když v Kubelíkově ulici dodýchal ten můj, bojím se 

napsat, že se udusil, protože taková byla nejspíš pravda, seděli jsme s Karlem mlčky 

vedle sebe na gauči a drželi se za ruce, T jako Tenerife, Ostrov blažených, pod 

temnou sopkou Teide, která se nad nimi tyčí, jsme byly s Jaroslavem blažení, každý 

večer na nás padla tma jako těžká tmavomodrá opona, T jako tělo, tanec, točit se, 

kruhový pohyb je prý ďábelský, přesto mnozí věří, že je osvobodí, T jako dopravní 

značka slepé ulice, na svislé černé čárce leží čárka červená, už dávno to znamení, 

když zahýbám do ulice V Horní Stromce, nevnímám, vlákno, zlaté nebo červené, 

legendy se v tom různí, vyvádí hrdinu z labyrintu, hic inclusus vitam perlit, stará 

dáma si nedá pokoj ani v noci, neposlouchej ji!, jiný, neviditelný se kolem něj venku 

okamžitě omotává, –ááváá –ááváá, jako šál, –áál –áál, kolem labutí šíje tanečnice,  

T jako tkáň, nádorová tkáň, která milovaným prorůstá mozkem, plícemi, játry, vzmuž 

se! T jako Tatra, která znamená síť, propletená těla se v síti zachvívají při 

                                           
„vyvolávání z nebytí“ sa objavuje už v románe Komedie (2003). V ňom mu však slovo 
„vyvolávání“ pripomína proces klasickej fotografie: „vyvolávání pozitivu z negativu – v našem 
případě lidsky platného smyslu z úzkostí a obav, z nekončícího zápasu o něj“ (Jankovič, 2009,  
s. 61 – zdôr. M. J.). 
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sebenepatrnějším vánku, který vzbudí pouhé slovo, třeba jen zašeptané nebo myšlené, 

nebo pouhé písmeno, Tav, poslední, dvaadvacáté, které spolu s předchozím Šin, zub, 

znamená téci a pít, vše plyne, pije, proudí. Kam? táže se Tachum, jehož jméno 

znamená útěcha. Hieroglyf pro písmeno Tav je křížek, jedna cesta přetíná jinou, 

existuje další dimenze, která přetíná naši vlastní. Skončí tedy vše otázkou, 

nerozluštitelnou, záhadnou, nebude vítěze, nebude odpovědi? Nebude. A naše těla 

nenávratně pominou? Pominou. A jména, co jména? Budou zapomenuta. Avšak 

z toho, co myslíme, mluvíme, prožíváme, nic nepomíjí a nikdy nepomine, věř tomu! 

Všechno je láska, nepochopitelná, věř tomu! To hlavní, podstatné se ani na konci 

nezjevuje“ (ibid., s. 334–335). 
To, čo zostane po románových aj životných príbehoch je teda nielen 

nehmotné, ale aj nekonkrétne, vytvorené z toho, „co myslíme, mluvíme, 

prožíváme“. Presvedčenie o istej emanácii ľudí – ale širšie aj vecí, situácií, miest – 

ako o nedefinovateľnej energetickej stope, ktorú po sebe niekde v priestore (či už 

osobnej, alebo kolektívnej pamäti) nechávajú, je súčasťou autorskej viery Daniely 

Hodrovej. A je aj súčasťou sémantického gesta, ktoré zakladá štruktúrno-

tematickú osobitosť tohto i ďalších jej románových textov.  

Vďaka uvedeným novo štruktúrovaným súvislostiam textového sveta, ktorý 

vzniká pred naším vnútorným zrakom, sa ruší linearita rozprávania a románový 

text kompozične nadobúda viaceré obrazné, akoby synekdochické podoby. 

(Vzájomne sa nevylučujú, len dokladajú spomínané zložité významové 

prepojenia.) Keď si ich počas lektúry románu uvedomíme, autorka/rozprávačka 

nám ich aj explicitne potvrdí:  

1. Jej text má podobu zvitku, presnejšie zvinutého zvitku. Rozprávačka sa 

nazýva aj Písařkou; minulosť – prítomnosť – budúcnosť v jej zaznamenávaní 

nevytvárajú os smerujúcu odniekiaľ niekam, chýba i logika kauzality, ktorá je 

nimi podmienená. Napr. „Co když ve skutečnosti neustupujeme živým, kteří 

se narodili po nás, ale těm, kteří tu byli před námi a v nějaké podobě tu 

s námi setrvávají...? [...] Anebo je to jinak, dávno tu se mnou všichni jsou 

a jenom jsem je dosud nevzala na vědomí, znaky a stopy, kterými o sobě 

dávají vědět, přičítám něčemu jinému?“ (ibid., s. 210 a 211) 

2. Text má podobu tkaniny. Rozprávačka sa niekoľkokrát nazve Ariadnou; 

spriada svoj príbeh dômyselne – jednotlivé mikropríbehy, resp. motívy sú 

spojené súvetiami do dlhých pradien. Na makrokompozičnej úrovni 
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vzájomnú významovú spätosť evokuje nepretržitý naratívny tok – román nie 

je členený na kapitoly či inak označované časti, jednotlivé myšlienkové 

pradená sú oddelené len voľným riadkom (obrazne: voľným priestorom 

v textúre tkaniny).    

3. Vo výsledku sa však predstava textu-tkaniny mení na predstavu tkaniva 

(čes. tkáně). Plošná a neorganická metafora tkaniny sa tým v našom 

recipientskom vedomí premieňa na výsledný významovo pulzujúci  

a zvrstvený, akoby organický tvar. Podľa teoretičky Daniely Hodrovej (2001, 

s. 466–467) tu máme dočinenia nielen s istým spôsobom písania, ale aj  

s istým poňatím skutočnosti: monológ rozprávača dynamicky, autenticky 

predkladá večne nehotovú skutočnosť diela, ktorá sa vytvára priamo pred 

vnútorným zrakom čitateľa, rezignuje na lineárnu kauzalitu i chronológiu  

a zodpovedá novému, na relativizme založenému modelu poznania 

skutočnosti. V tomto zmysle predkladá zásadne inú predstavu celistvosti 

(diela i sveta).7       

Svet románu Vyvolávání už od prvej vety vytvára v čitateľovi vnútorný obraz 

sui generis. Jeho podobu a kvality som sa usilovala doteraz aspoň čiastočne 

interpretovať, hoci to nie je jednoduché – diela Daniely Hodrovej, ako konštatuje 

Lubomír Doležel (2012, s. 47), sú rébusmi a nemôžu ašpirovať na vyčerpávajúcu 

analýzu. Vnútorný obraz diela je vo všeobecnosti prirodzenou, automatickou 

súčasťou recepčného aktu. František Miko ho v svojej štúdii Úloha interpretácie 

v recepcii diela (In: Aspekty literárneho textu, 1989, s. 149–163) označuje 

pojmom imagen: 

„Recepcia nie je [...] úplne homogénny proces. Má akoby dva stupne: 

zakladajúci stupeň, v ktorom sa generuje zážitkový imagen, a vyšší interpretačný 

                                           
7 Ak vnímame všetky romány Daniely Hodrovej ako diela písané s touto intenciou, môžeme 
uvažovať o tom, že nám „rastie pred očami“ inakostná podoba Balzacovho románového cyklu 
Ľudská komédia. Jeho ambíciou bolo pomocou realistického zobrazenia (vonkajšia perspektíva, 
lineárna kompozícia, chronológia, kauzalita) podať celkový obraz života francúzskej spoločnosti 
19. storočia. Hodrovej alternatíva rozsiahleho románového rozprávania predkladá obraz sveta  
s relativizovanými hranicami minulého, prítomného a budúceho, života a smrti, racionálneho 
a iracionálneho, predstavovaného/smyšleného a prežitého. Literárnohistoricky videné, vytvára 
týmto spôsobom úplne iný celkový obraz života. 
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stupeň, v ktorom sa z imagenu generuje jeho koncepčné jadro, ktoré je 

podnecujúcim, zväzujúcim a monitorujúcim fermentom diela“ (tzn. zmysel diela) 

(ibid., s. 150 – zdôr. M. R.). „Ak teoreticky obidve konštitutívne zložky diela, 

imagen a zmysel, [...] od seba oddeľujeme, neznamená to, že obidve tieto 

dynamické formy bežia vedľa seba ako dve osobité línie. [...] zmysel intímne 

vyplýva z daností imagenu a je doň bytostne vrastený“ (ibid., s. 151).  

Potrebou rozlíšiť obe zložky Miko realizoval svoju snahu o „presný akt 

myslenia“ – bol totiž presvedčený o tom, že si treba vyjasniť a uvedomiť 

fungovanie recepčných procesov, ktoré pokladáme za samozrejmé, pretože v nich 

sa zvyčajne skrýva základné, tzn. zásadné porozumenie skúmaného problému.  

S ohľadom na recepčnú aktivitu čitateľa platí, že imagen a zmysel nevyžadujú 

jej rovnakú mieru: „...relatívne menšia tvorivosť (je potrebná – dopl. M. R.) pri 

generovaní imagenu, vyšší stupeň (tvorivosti je potrebný – dopl. M. R.) pri 

generovaní zmyslu.“ Podľa Mika to súvisí s rozdielom v kvalite oboch recepčných 

zložiek: „Imagen má viacej senzuálny, ,zmyslový´ charakter, sám zmysel zasa viac 

,racionálny´, [...] ,koncepčný´ charakter“; „vnímanie imagenu je viacej ,výslovné´, 

kdežto uvedomovanie zmyslu je intuitívne, nebadané“ (ibid., s. 152).  

Explicitnejšia povaha imagenu teda poukazuje na implicitnejšiu povahu 

zmyslu. „Na začiatku čítania zmysel diela nemôže prichádzať do úvahy. Jeho 

nositeľom je totiž celý imagen. Len z jeho úplnosti môže on organicky vyplynúť“. 

Ak to tak nie je, t. j. ak sa zmysel diela vybaví hneď na začiatku výslovnou tézou, 

ako to býva v tvorbe insitného typu alebo v schematickej literatúre, kde sa 

výslovne formuluje v autorských úvahách a v reči postáv, diskurzívny čitateľ 

nepokladá takto formulovaný zmysel za relevantný, pretože „nezodpovedá 

polohám reálneho života“ (ibid., s. 152–153), a on zo skúsenosti vie, že 

približovanie sa k zmyslu diela je procesom oveľa náročnejším, menej 

jednoznačným. 

Otázkou teraz je, aké znaky senzuálneho charakteru imagenu nachádzame  

v románe Daniely Hodrovej. Nemožno na ňu odpovedať v úplnosti, pretože ide 

o subtílnu introspektívnu záležitosť, ktorú si ako čitatelia nezvykneme verbalizovať. 

Charakter imagenu si skôr v sebe uchovávame v istej koncentrovanej obrazno-

emotívnej podobe. Pri takomto chápaní potom v imagene interpretovaného diela 

autorky do popredia vystupuje priestorovosť: horizontálne línie (sled viet) sa 

pretínajú s vertikálami, ktoré evokuje proces vyvolávania (zdola hore = z tmy 
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zabudnutia do svetla vedomia); viaceré asociácie (mená, slová, veci), ktoré sú 

impulzmi autorskej reči, sú rozmiestnené v priestore textu opakovane, ale nie 

pravidelne, čím sa vo významových sieťach textu nečakane vytvárajú akési uzlíky, 

znova podporujúce pocit viacrozmerného priestoru. Samo vyvolávanie je spojené aj 

s dynamickým prúdením, emotívnym napätím a na viacerých miestach románu 

ozvučené echami hlasov, šepkaním, výkrikmi, príp. eufóniou („sulickou chodbou se 

co chvíli, ne-li neustále rozléhá křik, většinou jednotlivé výkřiky, ó! ó!, neléhavé 

volání, sestro! sestro!, v některé hodiny, v čase krmení nebo přebalování, –ááníí –

ááníí, se hlasy slévají v nepřestajné jednotlivé úpění pění, –eníí –eníí“; „sukní vymetá 

staletý prach, něco si povídá, elouleloveloula, celá se do těch bublajících zvuků 

zvíjí“ ; „likvida l, plynoucí, libozvučná, sladká, a přece tak záludná a obludná…“). 

Rozpomínanie sa na ľudské príbehy, ktoré už pominuli, je v imagene – podobne ako 

v pamäti – úzko spojené s vizuálnymi, čuchovými či hmatovými detailmi (modrosť 

očí, lesk kabelky, známa dlho nezacítená vôňa, dojem vláčnosti, splývania, chvenia 

a i.). Ich synkretické prepájanie súčasne imagen románu výrazovo poetizuje8 („...kéž 

je jí sněhový rubáš lehký!“; „Johan [...] vlasy smočil v bahnu na břehu Léthé“; 

„Bohunka měla zapavoučenou hlavu“ a i.). 

A kde potom presnejšie identifikujeme vzájomné prenikanie sa imagenu 

a zmyslu v Hodrovej diele? Je to v tých momentoch, kedy dochádza k synergii 

autobiografického základu románu, autorskej imaginácie a imaginácie, ktorá má 

svoj zdroj v hĺbkových sémantických vrstvách pamäti (ľudskej kultúry). Vtedy sa 

román Vyvolávání – so všetkými významami, ktoré vzbudil v čitateľovej mysli – 

stáva autorsky osobito poňatým znovuoživovaním kozmogonickej predstavy 

jednoty sveta, zmysluplne vytváranej všetkým, čo je v ňom prítomné:  

„Pokouším se zachytit, co by jinak beze stopy uniklo, pominulo,  

bylo zapomenuto, co by se proměnilo k nepoznání,  

co by ze světa vymizelo tak dokonale,  

jako by ani nikdy nebylo.“ 

(Daniela Hodrová: Vyvolávání, 2010, s. 21) 
 

                                           
8 Milan Jankovič (2009) vo svojej interpretácii Hodrovej románu Komedie (2003) hovorí 
o nevšednej, básnivej próze. Ukazuje sa, že túto charakteristiku možno uplatniť na románovú 
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composition is reflected in the consciousness of the reader in form of three semiotic images:  
a scroll of tissue, texture and text. This paper characterizes the term “imagen” in line with the 
definition by František Miko (in: Aspekty literárneho textu. Nitra, 1989). 
Mgr. Miroslava Režná, PhD., is a lecturer at the Institute of Literary and Artistic 
Communication, Constantine the Philosopher University in Nitra. Her principal research area is 
the subject of literary interpretation in terms of Nitra School. She has published the monograph 
Implicitness of the Sense in Literary Work of Art (Nitra, 2007) and is co-author of Thesaurus of 
Aesthetic Expressive Qualities. With regard to Daniela Hodrová, she has published the article 
Notes on Inner Topology (Daniela Hodrová: Město vidím...) (In: Fedrová, Stanislava /ed./: 
Czech Literature in Intermedial Perspective. Praha, 2010). 
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poetiku D. Hodrovej aj širšie a že je súčasťou imagenu diela. 
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Literárna veda na Slovensku už v 60-tych rokoch 20. storočia prijala recepčnú realitu 

literárnej kultúry ako fakt, nepochybne vďaka silným väzbám na fenomenológiu. 

Akceptovala slobodu čitateľa a prijala jej dôsledky v podobe otvorenosti recepcie. 

Literárna veda akceptuje, že “zrodenie” vedeckého záujmu o čitateľa môže v istom 

zmysle znamenať vedeckú “smrť” autora diela ako zvrchovanej autority pri jeho 

výklade.1 Recepčný modus bytia literárneho diela je východiskom recepčnej 

literárnej vedy aj na Slovensku a leží v základoch neskoršej recepčnej estetiky, ktorá 

bola rozpracovaná v rámci tzv. nitrianskej školy.  

 V hudobnej vede u nás sú takéto úniky z prísne štrukturalistického rámca 

bádania skôr ojedinelé a viažu sa spravidla na vybraný interdisciplinárny kontext, 

ktorým bývajú inšpirované. Metodologicky však materskú pôdu muzikológie 

                                           
1 BARTHES 2006. 
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ovplyvňujú len minimálne. Hudobná veda sa samozrejme aktualizuje otváraním 

nových výskumných problémov, ktoré do istej miery provokujú a vyvolávajú 

metodologické otázky, nemajú však výraznejší dosah na etablovanie 

metodologickej plurality v takej miere, ako v literárnej vede. 

 Klasická metodológia hudobnej vedy je vybudovaná na kánone „diela“, 

písomne fixovanej hudobnej skladby, ktorá má ustálený umelecký tvar 

s nemennými základnými parametrami (intervalovou či akordickou štruktúrou, 

melódiou, tempom, farbou). Výlučnosť a dominancia tohto kánonu je však už 

minulosťou, nezodpovedá realite ani v živej hudobnej kultúre, ani v jej teoretickej 

reflexii. Zdalo sa, že rozklad tradičného umenovedného hudobno-teoretického 

rámca je len prirodzeným dôsledkom kultúrnej bifurkácie spôsobenej nástupom 

socioekonomicky emancipovanej popkultúry. No podobné socioekonomické 

procesy nezvratne zasiahli i tradičnú oblasť „vysokej“ hudobnej kultúry a následne 

uvoľnili aj limity zaužívaných metód historiografického a hudobno-teoretického 

skúmania hudby (tzv. vážnej, umeleckej, koncertnej, či autonómnej).  

 Dnes je zrejmé, že nešlo len o dôsledky fúzie populárnej a vysokej kultúry, 

o jej nové či inovované vonkajškové formálne prejavy. Problémy vedeckej 

reflexie procesov v hudobnej kultúre dneška už nie sú riešiteľné zvonku, 

jednoduchou aktualizáciou hudobno-vedného pojmoslovia. Kultúrne zmeny sú 

také zásadné, že pre ich pochopenie sa hudobná veda musí obrátiť k skúmaniu 

samotného prostredia, v ktorom sa tieto zmeny rodia a vyvíjajú, čo znamená 

zároveň odpútanie sa od inštitucionálne etablovaných vedeckých kánonov. 

Predstava „určenosti“, definitívnosti akéhokoľvek hudobného diela je dnes už 

prakticky i teoreticky neudržateľná.  

 Toto poznanie sa významne dotýka mnohých oblastí hudobnej vedy, no tie sa 

dodnes nemôžu oprieť o etablovanú a systematickú alternatívu v metodológii. 

Tento nedostatok je saturovaný mnohými interdisciplinárnymi väzbami. Vedné 

odbory ako sociológia, antropológia, archeológia, psychológia, dokonca i biológia 

či neurológia atď. majú v súčasnosti prívlastky „hudobná“, no metodologicky sa 

musia utiekať k materskej disciplíne, pretože muzikológia zatiaľ alternatívu 

neposkytuje.  

 Hudobná veda nachádza vedeckú istotu stále len v situáciách, ktoré vyhovujú 

pozitivistickým nárokom na výskum. Tie spočívajú na predpoklade, že hudobná 

skladba je hudobným dielom, ktoré sa momentom svojho vzniku (zápisu) stáva 
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vecou samou o sebe so statusom jedinečnosti a originálnosti. Logickým 

dôsledkom je potom metodologická nedostatočnosť pri kompetentnom skúmaní 

hudobných javov, ktoré sa tomuto predpokladu vymykajú.  

 Ukazuje sa, že je problematické trvať na klasických muzikologických 

kritériách pri práci s novodobými hudobnými prejavmi, pretože pri hľadaní 

najoptimálnejšieho prístupu k nim je potrebné zvažovať mnoho mimo-hudobných 

aspektov. Recepčná hudobná estetika vychádzajúca z recepčnej metodológie 

pracuje s pojmami autonómna a heteronómna hudba.2 Pojmy heteronómna hudba, 

heteronómne hudobné prejavy označujú hudbu, ktorá sa používa, t. j. nielen 

počúva, na rôzne účely, prípadne aj celkom odlišné od jej pôvodného autorského 

zámeru. V prostredí recepcie sa tak heteronómna hudba stáva protipólom k hudbe 

autonómnej, ku ktorej sa intencionálne pristupuje ako k hudbe na počúvanie, t. j. 

pri ktorej sa realizuje štandardná recepčná situácia známa pri tradičnej koncertnej, 

resp. vážnej hudbe.  

 Kategórie heteronómnej a autonómnej hudby tak vyjadrujú aktuálnu 

nezávislosť hudobných realizácií (hudobných produkcií) od zámerov autorov 

hudby. Táto situácia vyvoláva zásadné otázky a s nimi spojené pochybnosti: 

akými metódami by sa mali vedecky skúmať hudobné prejavy, ktoré sú formované 

prípadne modifikované prostredím recepcie? Ide tu nesporne o komplexnejšiu 

bádateľskú situáciu, než v akej je pozitivisticky chápané tradičné hudobné dielo 

skúmané izolovane od svojej aktuálnej realizácie.  

 Hudobná veda svojho času (približne od 2. polovice 20. storočia) využívala 

dnes už problematickú kategorickú polarizáciu hudobnej produkcie na artificiálnu 

a non-artificiálnu sféru. Tieto pojmy jasne odkazovali na vzťah toho či onoho 

hudobného prejavu k umeniu. Ďalší vývoj ukázal, že toto riešenie vyvoláva viac 

otázok, než rieši problémov. Koncept umenia stratil kategorickú jasnosť, pri jeho 

dnešnom definovaní už nie je možný všeobecný konsenzus. Hudba, ktorá je 

predmetom vedeckej reflexie, sa automaticky vníma v kontexte umenia, t. j. 

pozitívne alebo negatívne ako hudobné dielo. Najväčší problém sa potom otvára 

pri tzv. „živej“ hudbe, tej, ktorá sa realizuje aktuálne v interakcii s publikom 

                                           
2 Nie sú však len pojmy recepčnej hudobnej estetiky, veľmi efektívne s nimi pracoval aj Jozef 
Kresánek. 
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(problematických hudobných žánrov je oveľa viac3). Flexibilita a variantnosť 

tvaru živých hudobných prejavov odporujú potrebe fixovaného záväzného tvaru 

hudby, ktorý je nutným predpokladom adekvátnej analýzy (nielen hudobnej 

štruktúry od jej mikroúrovní, ale aj genologických kategórií). Teoreticky korektné 

uchopenie hudby je totiž možné len pomocou kategórií, ktoré sú muzikologicky 

relevantné – a tie sú derivované temer výhradne z tzv. umeleckej hudby, 

presnejšie z takej hudby, ktorá sa v čase etablovania klasickej muzikológie 

považovala za hudbu tzv. umeleckú.  

 Problematické hudobné prejavy sa potom v dôsledku nedostatku iných 

možností paušálne a bez ďalšej reflexie posúvajú do sféry označovanej vágne 

a nekorektne ako nonartificiálna. To je mätúce a neadekvátne realite hudobnej 

kultúry, a dokonca už ani „internej“ realite hudobného umenia.  

 Z povedaného sa môže zdať, že univerzálna platnosť muzikologických 

bádaní je teda fakticky diskvalifikovaná, no reálne sa v hudobno-vedných kruhoch 

neprejavuje zásadný problém. Jednotlivé diskurzy sa totiž vedú separovane, čím sa 

udržuje zdanie paradigmaticky kompaktného vedeckého prostredia. Problémy 

však vyplávajú na povrch pri strete koncepčne nekompatibilných vedeckých 

prístupov. Skôr či neskôr bude musieť slovenská muzikológia pristúpiť aj 

k verifikácii základných premís, axióm či predpokladov spätých s autonómnou, 

komponovanou hudbou (koncertnými i scénickými žánrami), čím sa snáď prelomí 

izolácia odlišných, samostatne prežívajúcich teoretických diskurzov.4 

                                           
3 Koncertným typom hudby bolo a stále je i mnoho „non-artificiálnych“ štýlov, (be-bop, free 
jazz, atď.), ale i tvorba jednotlivcov, ako napr. Milesa Davisa, ktorý rozhodne nebol 
hudobníkom non-artificiálnej hudby, nie je však zaraďovaný ani do kategórie hudby artificiálnej 
... Táto situácia nie je neznáma ani v dejinách európskej hudby (Mozartove kompozície 
zábavnej hudby sa bez najmenšieho zaváhania radia k artificiálnej hudbe) čo dokazuje, že ak sa 
tieto problematické pojmy používajú aj dnes, deje sa tak často nekriticky a bez reflexie, To 
napokon už v 90tych rokoch s ľútosťou konštatoval aj jeden z ich autorov, český muzikológ Jiří 
Fukač. Kategórie artificiality a non-artificiality sú prekonanými pojmami a nepochybne patria 
už len do dejín hudobnej vedy. 
4 Zaujímavý postreh ohľadom možností nových prístupov v muzikológii (a špeciálne v hudobnej 
teórii) vyslovil v 80tych rokoch 20. storočia americký skladateľ a hudobný teoretik Milton 
Babbitt. Jeho myšlienku možno stručne parafrázovať asi takto: dnes už profesionálnych 
hudobných teoretikov nahradili učitelia hudobnej teórie. Nie je ťažké uhádnuť, aký dopad má 
tento fakt na jej metodológiu (McCRELESS 1997). 
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Život hudby v spoločnosti podlieha podobným determináciám a procesom ako 

život literatúry či iného umenia. Logicky sa realizujú, napĺňajú a zložito 

premieňajú v komplexe recepčných procesov determinovaných nielen 

individuálne, ale vo veľkej miere i sociálne a kultúrne.Otázky kladené hudobným 

dielam ako objektom, resp. veciam „osebe“ (štrukturalistický prístup) strácajú na 

aktuálnosti rovnakou mierou, akou sa situácia v hudobnej kultúre dostáva do rúk 

jej aktérom – hudobníkom, producentom, poslucháčom, t. j. živému a chaotickému 

prostrediu recepcie.  

 Autor diela ako historická postava a dielo vo fixovanej (zapísanej) podobe 

žijú svoj život samostatne len v kontexte pozitivistického muzikologického 

bádania. Mimo vedy, v živej kutúrnej realite, sa autonómny status konkrétnej 

hudby musí potvrdzovať – neustále znovupotvrdzovať – len v rámci živej 

produkcie. Jej rozmanité podoby už dávno nereprezentujú len formy tradičného 

umeleckého, t. j. koncertného života. Sú dynamické a podliehajú nespočetným 

fúziám, ktorých skrumáž sa z dobrých dôvodov opatrne a rozpačito považuje za 

postmodernú kultúru. 

 Hovoriť o nejakom hudobnom diele ako o umení bez toho, aby sa hovorilo aj 

o jeho realizáci, možno už len virtuálne. K tomu, aby sme dnes skúmali tú a tú 

symfóniu, musíme mať viac informácií, než len jej názov a meno autora. 

Potrebujeme vedieť kto ju hrá (symfonický orchester alebo rocková kapela), pri 

akej príležitosti ju hrá (symfonický koncert alebo show na štadióne) atď. A aj keď 

získame tieto informácie, nemôžeme si byť istí, že „vieme o čo ide“. Ak kedysi 

stačilo označiť autora a názov diela, aby bolo „jasné“ o akú hudbu ide, dnes ju 

musíme jednoducho naozaj počuť, aby sme mohli porozumieť nielen tomu ako 

znie, ale aj prečo znie práve tak.  

 Ešte pred pár desaťročiami sa podobné argumenty mohli zdať pritiahnuté za 

vlasy, pretože každý hudobný štýl, ba skoro i každý autor mali vlastný interpretačný 

kánon, čo potvrdia všetci inštitucionálne školení hudobníci až do dnešných čias. 

V takejto autoritatívnej situácii nie je veľký problém vyžadovať i vytvoriť všeobecne 

prijateľnú interpretáciu hudobného diela. Potvrdzuje to početná literatúra v žánri tzv. 

sprievodcov koncertami, ktorých účel je práve taký – etablovať „univerzálne“ platné 

interpretácie klasického koncertného repertoáru.  

Nie je teda náhoda, že sa recepčná estetika objavila práve v 60-tych rokoch minulého 

storočia (v nemecky hovoriacich krajinách). Jej napojenie na fenomenológiu a zmenu 
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chápania bytia z prostej existencie na dynamické „stávanie sa“, „bytovanie“, je 

zrejmé. Napokon – Jaussova povestná prednáška publikovaná v časopise 

Rezeptionsästhetik v roku 1975 má v titule jednoznačnú výzvu teórii – výzvu 

akceptovať realitu historicity (Literaturgeschichte als Provokation der 

Literaturwissenschaft).5 Ďalší z dejinných protagonistov recepčnej teórie, Wolfgang 

Iser sa už sústreďuje priamo na to, čo je meritom recepcie – hovorí o nedourčenosti 

textu doslova ako o podmienke!, ktorá musí byť splnená, aby bolo vôbec čo 

interpretovať.6 S ohľadom na horeuvedené fakty o premenách hudobného života sú 

práce Jaussa aj Isera napriek svojmu už dávnejšiemu pôvodu veľmi užitočné aj pre 

hudobnú vedu, a to ako základné čítanie. 

 Spájanie literárnovedného a hudobnovedného myslenia je však stále 

metodologicky riskantné. V nemeckom muzikologickom prostredí sa svojho času 

venovali recepčnej metodológii muzikológovia Hermann Danuser a Friedhelm 

Krummacher, nehovoriac o tých, ktorí sa recepčnou literárnou teóriou nechali 

aspoň inšpirovať (Hans Eggebrecht, Zofia Lissa, Tibor Kneif). Tieto kontakty 

literárneho a hudobného recepčného prístupu však časom vyprchali. Zostala po 

nich len vágna stopa v ne-systematických, často skôr psychologizujúcich či 

sociologizujúcich pokusoch o uchopenie toho, čo sa deje v kultúre s porozumením 

hudobným dielam. Z hľadiska metodológie sa hudba stále skúma len v podobe 

hudobného diela, táto axióma sa nezmenila.  

 Koncept nitrianskej recepčnej estetiky, hudobnej estetiky úzko 

spolupracujúcej s literárnovedným prostredím, je v slovenskej muzikológii tak 

trochu enfant terrible. Zrejme najmä preto, že hudobníci málo rozumejú 

„hudobnému“ potenciálu recepčnej estetiky, ktorá má literárnovedný pôvod. Práve 

ten spôsobuje, že recepčné teórie sú automaticky spájané s literatúrou, literárnou 

vedou či kritikou. Kategórie textu a čitateľa sú však už etablované vo všetkých 

oblastiach umenia, textom je každá výpoveď (každý prejav, ktorý niečo vyjadruje) 

a čitateľom je zasa každý, kto prijíma text so snahou o to porozumieť mu (každý, 

kto „číta“ text). Textom v tomto zmysle je rovnako román ako symfónia 

a čitateľom je aj poslucháč hudby či operný divák. Analogicky literárnemu textu je 

                                           
5 JAUSS 2001.  
6 ISER 2001.  
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teda aj znejúca hudba textom, ktorého významy sú potenciálne, t. j. nie vopred 

dané a určené. Hudobná estetika sa tu inšpiruje recepčnou metódou a pýta sa: ako 

poslucháč odkrýva významový potenciál hudby, t. j. textu (pri ktorom dnes už 

nemožno apriori predpokladať, že je textom umeleckým). Recepčná hudobná 

estetika sa pýta: ako a prečo sa menia spôsoby vnímania hudby, resp. ako a prečo 

sa menia spôsoby počúvania hudby? Štrukturalistická metóda si aj v tomto bádaní 

uchováva svoju nezastupiteľnú úlohu. Poskytuje recepčnej estetike informácie, 

ktoré sa dajú získať len analýzou a poznávaním historických faktov. No výsledok 

takejto analýzy zostáva „polovičnou pravdou“. Jej aktuálne, t.j. recepčné 

vyhodnotenie musí vychádzať z kontextu živej a dynamickej hudobnej kultúry. 

 Práca Antona Popoviča a kolektívu jeho spolupracovníkov Originál – 

preklad7 má podtitul Interpretačná terminológia. Jej obsah a napokon aj význam 

však siaha oveľa ďalej, než sa očakáva od terminologického slovníka. 

Systematická sústava pojmov vychádza z jedinečného pohľadu na problém 

umeleckého prekladu, ktorý je tu vnímaný najmä ako problém interpretácie textov. 

Jednotlivé pojmy a ich výklad približujú originálne východiská myslenia 

o preklade a zároveň sa hlásia k vedeckým metódam, ktorých spoločným 

menovateľom je priznanie autonómie čitateľovi / prijímateľovi textu. 

Prostredníctvom recepčnej metodológie je tu predstavená vedecká filozofia 

spájajúca štrukturalistickú dôslednosť s fenomenologickou hĺbkou. V práci 

Antona Popoviča teda nejde len o interpretačnú terminológiu, ale aj o metodický 

výklad základov nitrianskej literárnej vedy, na ktorých stojí i neskoršia nitrianska 

recepčná či pragmatická estetika. Jej hudobná „odnož“, recepčná hudobná estetika, 

je pôvodne súčasťou práve tejto neskoršej, tzv. mikovskej estetiky, ktorá 

pristupuje k dielu – textu cez jeho výraz.8 Popovičova teória prekladu je 

sústredená primárne na sféru literárnych textov a preto sa považuje výhradne za 

literárnovednú teóriu. V prvom pláne je samozrejme spätá s translatológiou 

(predsa len je to teória prekladu), no vzhľadom na to, že je zameraná na oblasť 

umeleckého prekladu, ponúkajú sa tu prirodzené analógie aj v ostatných sférach 

                                           
7 POPOVIČ 1983. 
8 Pozri Mikova výrazová sústava výrazové kategórie (MIKO 1989, s. 44-45), Teória recepčnej 
hudobnej estetiky (BELIČOVÁ 2003), Recepčná hudobná estetika, k pojmosloviu (BELIČOVÁ 
2006), ale aj Introdukcia k recepčnej hudobnej estetike (BELIČOVÁ 2002). 
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umenia. Obzvlášť v súčasnej „remixovej“ kultúre sa pojem prekladu určite netýka 

len tradičných prekladov či adaptácií umeleckých textov v rámci literatúry, ale 

aj umeleckých prekladov textov jedného umenia do druhého umenia, presnejšie 

prekladov z jedného „umeleckého jazyka“ do celkom iného. Ak teda význam 

pojmu preklad čerpá z priestoru metafory, je možné pri každej forme aktualizácie 

umeleckého textu uvažovať aj o nejakej forme umeleckého prekladu. A to i vtedy, 

ak umelecký preklad vôbec nepracuje s verbálnou zložkou. Isteže nemá veľký 

zmysel adaptovať popovičovskú terminológiu na interpretáciu hudby, je možno 

však poukázať na jej aktuálnosť a komplementárnosť v špecifických prípadoch 

hudobno-estetickej interpretácie, v situáciách, keď je využitie štandardnej 

hudobnej analýzy pri interpretácii hudby neefektívne, resp., keď výsledky takejto 

analýzy nedokážu poskytnúť interpretácii uspokojivé argumenty.  

 Typ interpretačnej stratégie využívajúci teóriu prekladu sa ukazuje ako 

adekvátny pri postmoderných hudobných poetikách, pretože viaceré jej kategórie sú 

do istej miery kompatibilné s hudobno-vednými kategóriami. Samozrejme,  

s kategóriami takého hudobnovedného myslenia, ktorého koncept je súčasťou 

špecifického estetického myslenia. Tomuto kritériu zodpovedá systematicky 

rozpracované hudobné myslenie Jozefa Kresánka, pretože vyrastá z precízneho 

školenia nielen v odbore hudobná veda, ale i v estetike a umenovede. Kresánkov 

koncept hudobného myslenia je pravdepodobne vďaka tomu v slovenskom 

muzikologickom kontexte jedinečný. Trilógia jeho vedeckých textov: Základy 

hudobného myslenia (1977), Tonalita (1983) a Tektonika (1994), ponúka 

multidimenzionálny pohľad na problém hudobného myslenia. Problém hudby 

a hudobných prejavov situuje skôr do sféry estetična, než výhradne do umenovedy.  

 Všetky uvedené kategórie sú práve v prípade interpretácií často 

rozporuplných post-modernistických hudobných „produktov“ (prejavov, výkonov, 

performancií...) oveľa efektívnejšie, než teoretické kategórie, na ktoré sú 

sústredené štandardné analytické hudobno-teoretické postupy.  

 Recepčné procesy a nové interpretačné i poslucháčske stratégie, ktoré sa 

objavujú v 20. storočí, možno uchopiť nástrojmi syntetického myslenia Jozefa 

Kresánka veľmi uspokojivo. Vďaka jeho vedeckému príklonu k empírii 

a odmietaniu apriórneho normativizmu možno teda uvažovať aj o istej 
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komplementárnosti Kresánkovho a Popovičovho teoretického myslenia.  

 Ukazuje sa, že literárnovedné modelovanie obrazu sveta v texte9 môže mať 

svoj pendant v modelovaní auditívneho obrazu sveta v (hudobnom) texte, 

modelovaní jeho sonoristiky, dynamizmu a tematizmu10. Senzomotorický 

dynamizmus hudby11 je zas nepochybne alternatívou k štylizovanosti výrazu 

odkazujúcej na konkrétne typy narácie prostredníctvom štylistických konštánt či 

prinajmenšom štylistických tendencií.  

 Interpretácia post-modernistickej hudby môže využívať analogické kategórie 

literárneho myslenia, a to i v prípade, ak budú mať podobu len metafor či alúzií. 

Môžu totiž pomôcť pri pokuse pochopiť post-modernistickú hudbu v celej jej 

sociálnej a kultúrnej komplexnosti, nielen prvoplánovo ako crossoverovú či 

„pastišovú“ hudbu vytrhnutú z kontextu jej autorskej a poslucháčskej reality.  

 Viaceré uvedené hudobno-vedné kategórie, odkazujúce zároveň aj na 

literárne – verbálne kvality textu (už spomínaná sonoristika, senzomotorický 

dynamizus, tektonika) veľmi dobre vystihujú práve príklon post-modernistických 

poetík ku kompozičným technikám typu pastiš.12 Pastiš stelesňuje základný 

princíp tzv. medzitextového nadväzovania,13 ktorý môže byť považovaný za 

univerzálny a platný tak pre literárne texty ako pre akékoľvek iné, teda i hudobné 

texty. Nech už kategória prototextu a metatextu znie v hudobných súvislostiach 

akokoľvek podivne a cudzo, ide o nástroje vyjadrujúce univerzálnu vlastnosť 

umenia vzťahovať sa dialekticky k už existujúcim textom; a to nielen v zjavných 

prípadoch akými sú afirmatívne či kontroverzné citácie. Set kategórií Popovičom 

nazvaný Posun v preklade,14 je ďalším nástrojom, ktorým možno efektívne 

skúmať typickú tvorivú techniku postmodeného hudobníka – prácu 

s intertextualitou, s očakávanými či predpokladanými výrazovými vlastnosťami 

                                           
9 POPOVIČ 1983, s. 13–24.  
10 KRESÁNEK 1977; KRESÁNEK 1994, s. 9–60. 
11 KRESÁNEK 1983, str, 26-35; KRESÁNEK 1977, s. 65–71. 
12 Pastiš vzniká „napodobením umeleckého alebo neumeleckého textu, jeho časti alebo 
viacerých diel rovnakého druhu. Voči predlohe si zachováva lojálnosť, priaznivosť. Pretvára ju 
na vyššej významovej úrovni ...“ (ŽILKA 2006, s. 280). 
13 POPOVIČ 1983, s. 123–160. 
14 POPOVIČ 1983, s. 195–215. 
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a pozorovať mieru posunu vo výraze či dokonca jeho výrazovú nivelizáciu.  
 Kategória, ktorá je v titule tohto textu, ideové zjasňovanie, pochádza práve 

z balíka posunov výrazových vlastností v preklade.15 Súvisí so spoločenským 

aspektom prekladu, čím sa pre postmoderné hudobné produkty stáva akýmsi 

univerzálnym pojmom, ktorý zastrešuje rovnako „konštruktívne“ ako aj „de-

konštruktívne“ motivácie hudobníkov pri akejkoľvek forme intertextuality v ich 

tvorivej, i keď samozrejme nie nevyhnutne umeleckej činnosti. 

 Hudobné reálie sú kategóriou, ktorá zmysluplne rozširuje obsah i význam 

tradičných pojmov, akými sú hudobné dielo, hudobný prejav, hudobná tvorba, 

hudobný žáner, hudobný druh a pod. V súčasnej hudobnej produkcii už nejde vždy 

len o hudobné aktivity viazané na realizáciu notačného záznamu. Tento 

predpoklad sa síce udržuje vo väčšine hudobných produkcií klasického typu, t. j. 

koncertov s klasickým repertoárom, no už i v tomto žánri sa objavujú výnimky. 

Nie vždy sa očakáva „vernosť“ autorovi či dielu a tejto realite sa konzekventne 

prispôsobujú aj poslucháčske stratégie. Konkrétna produkčná situácia vytvára 

zároveň aj svoj recepčný rámec a teda nevyhnutne aj svoj interpretačný kontext. 

Až v ňom znejúca hudba nadobúda svoj zmysel. „Poučený“ poslucháč je tu 

predpokladom, no nielen v zmysle poučeného = klasicky vzdelaného poslucháča, 

ale poslucháča skúseného v reálnych hudobno-produkčných kontextoch aktuálnej 

kultúrnej reality.   

 Obsahy hudobnej kultúry, akými sú rôzne formy hudobného života, činnosti 

späté s muzicírovaním či rozmanitým využívaním hudby, môžu byť veľmi 

zaujímavým objektom interpretácií hudby každej historickej epochy vrátane tej 

aktuálnej. No rozhodne najzaujímavejšie sú interpretácie samotných „hudobných 

obsahov“, teda toho, čo sa v kultúre stáva hudbou, čo je za hudbu považované, 

inak povedané, zaujímavé sú práve interpretácie materiálu, z ktorého sa hudba 

tvorí. Hudobná kultúra poskytuje estetike veľa dobrých dôvodov na zavedenie 

kategórie „zvukové obsahy“ (ako rozšírenie tradičnej kategórie „hudobné 

obsahy“). Zvukové obsahy môžu byť dobrým východiskom adekvátnej 

interpretácie, teda výkladu potenciálu „zvukových obsahov“ stať sa súčasťou 

                                           
15 POPOVIČ 1983, s. 199. 
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hudobnej reálie a transformovať sa na „hudobné obsahy“.16 Nemalo by teda 

prekvapovať, že od istého času je nielen vhodným, ale priam legitímnym 

východiskom na skúmanie obsahov hudobnej kultúry aj hypotéza jej de-

konštrukcie, hypotéza de-konštrukcie jej hudobných obsahov.  

 Recepcia postmoderných hudobných prejavov predpokladá na jednej strane 

špecifickú recepčnú otvorenosť poslucháčov / divákov a ich rešpekt voči kultúrnemu 

kontextu hudobného prejavu. Zároveň však na druhej strane predpokladá aj 

štandardnú hudobnú skúsenosť, poslucháčsku zručnosť s tradičnou autonómnou 

hudbou, pretože de-konštrukciu možno odhaliť len v jej intertextuálnom vzťahu  

k predchádzajúcej (pôvodnej, prototextovej) „konštrukcii“.  

 Interpretačný problém prenesený do roviny umeleckého prekladu sa týka 

všetkých druhov umenia. Navyše - v dobe legitímnosti otázky „čo je to vlastne 

umenie?“ sa interpretačný kontext prekladu dotýka všetkých tvorivých výkonov, 

vrátane ne-umeleckých.  

 Má teda popovičovská teória prekladu nejaké využitie v prísne vedeckom 

muzikologickom diskurze? Žijeme v 3. tisícročí, v dobe, ktorá je odsúdená na 

pluralitu, akceptovanie inakosti a konsilienciu vedných odborov, preto môžeme 

túto otázku považovať len za rečnícku. Muzikologicky korektný diskurz sa určite 

môže vytvoriť okolo akejkoľvek metodológie – je tu len jedna podmienka – jeho 

konzistentnosť. Jaroslav Volek svojho času doložil, že exaktnosť aj v umenovede 

sa dosahuje presnosťou a stabilitou pojmovoslovia, logikou syntaxe i sémantickou 

čistotou systému.17 Napriek tomu je stále časté a veľmi mätúce, že sa 

v hudobnovednej spisbe používajú ad hoc vypožičané pojmy z rôznych, zásadne 

odlišných vedeckých diskurzov. Exemplárnym príkladom je pojem interpretácia, 

ale napr. aj pojem text. Naozaj nie je arbitrárne, či muzikológ pokladá hudobnú 

skladbu za text, alebo za hudobné dielo (skladbu, kus). Koncept hudby ako textu 

je komunikačným konceptom, ktorý predpokladá, že text niečo komunikuje. 

Hudba ako text má oveľa širší význam, než hudba ako hudobná skladba, ale 

zároveň má hudobný text aj celkom iný význam, než hudba ako umelecké dielo. 

Každý z týchto pojmov predpokladá odlišný prístup a tým aj odlišné kritériá na 

                                           
16 PIAČEK 2013, s. 219–278; ĎURIŠ 2013, s. 281–337. 
17 VOLEK 1963. 
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interpretáciu jeho významov. (Ak sa napr. pojem textu objavuje v spisbe, ktorá sa 

vyčerpáva analýzami štruktúry, je zrejmé, že ide prinajmenšom o metodologickú 

nedôslednosť.) 

 Je len pochopiteľné, že teórie prekladu, či de-konštruktívne teórie 

(Barthesova smrť autora, Derridova dekonštrukcia i Lyotardov koniec veľkých 

príbehov) nie sú hudobnej vede veľmi sympatické. Má totiž sklon ich vnímať 

doslovne a autonómne, nie ako súčasť špecifickej komunikačnej, post-

komunikačnej či textologickej metodológie. Ak aj hudobná veda hovorí o hudbe 

ako o texte, často sa zároveň paradoxne dištancuje od diskurzu o hudbe ako 

komunikáte. Prijíma len niektoré jeho aspekty.18 Každý diskurz je v istom zmysle 

metaforou, a tá – ako vieme – nie je vecou jednotlivých slov či pojmov, ale 

obrazov tvoriacich sa z komplexných významov. Hudobní teoretici 

ani umenovedci rôznych škôl nerozvíjajú príliš často spoločné diskusie, preto sa 

ani nemôže kultivovať špecifický „komunikačný“ hudobnovedný diskurz. Jeho 

súčasťou totiž nie sú len základné pojmy, ale celá metodológia. 

 Odpoveď na otázku, či možno teóriu prekladu využiť v muzikológii, je teda 

jednoznačná – áno. Metodológiu prekladu možno aplikovať aj na hudobné texty, 

pretože len a práve ak sú hudobné prejavy považované za TEXTY – môžeme 

hovoriť o ich preklade. Pretože každá interpretácia je „...vždy tiež hrou o zmysel, 

platnou pre spoločenstvo tých, ktorí sa na tejto hre podieľajú.“19 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
18 Chápanie hudby ako komunikátu je výsledkom špecifického interdisciplinárneho prístupu 
a nie je štandardnou súčasťou muzikologického uvažovania o hudbe. Koncept hudby ako ne-
komunikátu je, zdá sa, obľúbenejší a tradične viac podporovaný aj preto, že nie je odkázaný na 
mimo-hudobné vedecké prostredie. Napr. veľká autorita etnomuzikológie J. J. Natiez tvrdí, že 
hudobná komunikácia je len ilúziou (NATTIEZ 1987). Iným variantom tohto presvedčenia je 
téza, že hudba reprezentuje naše schopnosti komunikovať, že je to hra na komunikáciu bez 
objektu komunikácie (IMBERTY 2000, s. 461). 
19 JANKOVIČ 2005, s. 681.  
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Summary 
Literary science accepted the fact of receptive reality of literary culture already in the 60´s in the 
twentieth century. It accepts freedom of a reader and receives its consequences in a pattern of 
interpretative explicitness of literary texts. On the contrary, in the musicology, such elusions 
from strictly structuralized framework, are very rare and usually are connected with 
interdisciplinary context by which they are inspired. They even provoke the methodological 
questions to a certain degree, but they do not have any stronger impact on the implantation of 
plurality in such an amount as it can be seen in literary science. The text offers the spread of 
methodological framework of music aesthetics on methods which were developed from the 
Aesthetic of Reception and Nitra’s Theory of translation of Anton Popovič. It can be perceived 
analogically even as the theory of interpretation with an accent on intertextual context, which is 
essential also in the music texts, that is creative expressions of music post-modernism.  
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